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(কে) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গাঁয়ের উক্তি। 

(থ) গায়ক লঙ্নিষ্ট ছই কিছা। তিন জনে
র উভি। & 

(১)ক 

(প্রয়োগ ) 

সুদূর পশ্চিমে - ছাড়িয়া গান্ধার, 

ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার _. 

নাগর, ভূধর, নদী-নদ-ধাঁর, 
বব পু|জ্ঞল” ...- | 

০ ্ পু
 ১৫৮৮৭

 টানি ট 
& 

॥ 

বীণ! যন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ, 

ছাঁড়িছে মলীত জুড়ায়ে অবণ, 

পুরিছে অবনী, পুরিছে গগন 

মধুর মধুর মধুর স্বরে । 

(শাখা) খ 

অরে তত্ত্রী তুই--বীণার অধম-_ 

তুইও বাজিতে কর. রে উদ্যম; 

( বাশরী যেমন রাখাল-অধরে, ) 

বাজ রে নীরব ভারতভিতরে7- 

বাজ. রে আনন্দস্ফকরিতল্যরে 1, 
পাদ এট 



কবিতাঁবলী । 

(পূর্ণ কোরস.) গ 

প্রভাতে অরুণ উদ্নয় ববে, 

তখনি সুকণ্ঠ বিহগ নবে, 
রঞ্জিত গগনে বিভা হেরে, 

আনিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ; 

গাহিয়া ভাক্করবিমান আগে, 

সুন্বরলহরী ছড়ায় রাগে; 

গোধুলি-আকাশে তমসা-রেখ। 

ডি হরির না যায় দেখা 1 

সুর বিহদং ডাকে রে সবে, 

তখনি কানন পুরে স্ুরবে ! 

৪ 

(প্রয়োগ ) 

কবি-রঙ্গতভৃমি এই না মে দেশ? 

খবষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ 

বহিছে যেখানে - যেখানে দিনেশ 

৪৬ উযাতে উদয় হয়? 

(গ) অন্তর হইতে অনা কমযেকজন শুনিতে শুনিতে উহার যেন আপ- 

নাদিগের মনের ভান প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুত্তৰ করিতে হইবে। 



ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পুজ| । 

যেখানে সরনীকমলে নলিনী, 

ষামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী, 

যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী, 

গগীনললাট ভাসায়ে বয় 

(শাখা) 

তবে মিছে ভয় ত্য রে সংশয়, 

গাও রে আনন্দে পুরায়ে আঁশয়-__ 

যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে, 

দিয়া শতদল রাতুল চরণে, 

অমর পুজিল* 7 লে বুল 
(পুর্ণ কোরস. ) ্ 

কেন রে সাজাবি কুস্থমহার £ 

ভারতে শারদ নাহিক আর ! 

অযোধ্যা নীরব-বাজে না সে বীণ, 

বাজে ন। সে বাঁশী-_নীরব উজীন,, 
নাহি নে বসন্ত সুরভিন্ৰাঁণ, 

গোকুলে নাহি দে কোকিলগানঃ 

গৌড়নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না; 
নীল-অচলে মলয় ছুর্টে নাঃ 
নাহি পিক এক ভারতবনে, 

গিয়াছে সকলি বাণীর সনে__ 

কেন রে নাজাবি কুস্থুম বনে ? 



কবিভাবলী ৷ 

(৩) 
(প্রয়োগ ) 

শ্বেতশতদল তেমতি সুন্দর 

রাখ থরে থরে ম্বণাঁল-উপর, 

আরক্ত কমল, নীলপদ্মথর, 

মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে ; 

কারুকারধ্া করি রাখ মঞ্চতলে, 

কেতকীকুস্থম, পারিজাতদলে, 

ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে 

গপরুযুল মঞ্জরী শীথি লহরে । 
হি (শাখা) 

ঘের চারি ধার মাধবীলতায়, 

চাঁমেলি, গোলাপ বাধ তার গায়, 

কম্ত,রী চন্দনে করিয়া মিলন 

মাঁধবীলতায় কর রে সিঞ্চন-- 
মাতুক স্ুগন্ধে সুরভবন । 

(পূর্ণ কোরস) 
রচিল আসন অমরগণে +- 

কন্দর্প আইল ষড় খতুসনে + 

আপনি সুমন্দ মলয়বায় : 

সুশান্ধ ব€হয়। হরষে ধায় , 

ত্যজিয়া কৈলাসভূধরশৃজ, 
মহেশ আইল। দেখিতে রক্ষ 

ঁ 



ইন্দ্রালয়ে সরদ্বতী-পূজা । 

শ্রীপতি আইলা কমলা-ননে, 

অমর-আলয়ে প্র্ণুল মনে ; 

দেবেক্রভবনে আনন্দকায় 

দেবষি, কিন্নর, গন্ধর্র্ব ধায়, 

শচীসহ ইন্দ্র সুখে দাড়ায় । 

(৪) 

(প্রয়োগ ) 

শোভিল সুন্দর কুন্ুম-আজন, 

মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন, 

ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গর্ষ 

ধ্যানেতে বসিল। আঁসনপাঁশে ; 

যথা পুর্ধঝ দিকে * অরুণ উদয়, 

্রহ্মমুহুর্ে করে দিক্শিখাময়, 

ক্রমে চতুমুখি সেই রূপ হয় _ 

দেহেতে অপুর্ব জ্যোতি প্রকাশে 

€( শাখা) 

দেখিতে দেখিতে ত্রহ্গরন্ধ, ফুটে, 
ব্রক্মার ললাট হ'তে জ্যোতি ছুটে, 
অপরূপ এক স্ুগ্ভবরণ। 

অমরী উরিল হাতে করি বীশ।-- 

মুখে নিত্য সুখে বেদঘোযণ। । 



কবিতাবলী ৷ 

? (পুর্ণ কোরস.) 

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ০ 

মুনিমতভেদ ঘুচিবে যবে ! 

শুনে বেদগান বাণীর জুরে, 

হবে জয়ধ্বনি অমরা পুরে ?-7 

নামে রে যখন তপনরথ, 

মলিন গগনে-_ কে রোধে পথ ? 

খসিলে গীগ্ন-তারকা হায়, 

পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ? 

কুহনেভ্রখনে। ছুটে কি জল ? 
বাক যৌবন করিলে বল? 
বিহনে নামর্য আশা বিফল ! 

(৫) 
(রোগ ) 

কেমাতা বাণী আনন উপরে, 
মনের হরষে পুজিলা অমরে ? 
উল্লানে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে, 

পঞ্চনুখে বেদ করিল গান ; 
আপনি বিধাত। হইল বিহ্বল, 
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল 

দিল শ্রেতভূজে - দেবতা সকল 
হইল হেরিয়া মোহিতপ্রাণ । 



ইন্দ্রালয়ে সরম্বতী-পুজা । 

(শাখা ) 

দেব-জয়প্বনি উঠিল অমনি, 

বেদের সঙ্গীত মিশিয়1 তখনি 

বীণাধ্বনিসহ গুাবাহ বহিল- 

ভারতে আনন্দে কতই শুনিল, 

কত স্ুখতরি ভাঘ?য়ে দিল ! 

(পূর্ণ কোরস্) 

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ? 

হারাঁন মাণিক পাওয়া কি ন। যায় ? 

হয়, যায়, আনে মায়ার ভবে, 

রান্ুগ্রহছায়। ক দিন রবে £ 

এ জগত মাঝে ক'রে? না ভয়, 

নাহন যাহার ভাহারি জয়, 

দেখে! না দেখে না দেখে ন। পাছে, 

আগে দেখ চেয়ে কতদূর আছে, 

অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে 

উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,__- 

আর কি উহার পাঁবে না ফিরে ! 
(৬) 

(শ্রয়োগ ). 

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল, 
শারদ] পুরজেতে মানব ছুটিল, 



কবিতাবলী । 

কবি নামে খ্যাত ধরাতে হইল 

মধুরহ্ৃদয় মানবগণ ; 

আইল প্রথমে আর্ধাকুল-রবি, 

জগতবিখ্যাত গ্রীবাল মীকি কবি - 

দিলেন শারদ করুণার ছবি 

হাতে ভুলে তার, প্রফুলমন | 

(শাখা) 
সে ছবি হেরিয়। আরে? কত জন 

আনিল পুক্তিতে মায়ের চরণ _ 
আদিল হোমর যুনানী-নিবাসী, 

নঙ্গে দ্িপায়ন_-নিরখিল আসি 

অপুর্ব কোদণ্ড, ক্লুপাণরাশি | 

(পুর্ণ কোরস্) 

বাজায়ে আনন্দে সমরতুরী, 

যাও কবিদ্ধয় অবশীপুরি ; 
শুনা য়ে মধুর অমরভাব, 

ঘুচাও মীনবমনের ত্রান ; 

দেখাও মানবে ভুবনত্রঃ 

ভ্রমিয়া আনন্দে ক'রে ন! ভয়। 

'না যাও কেবল কৃতান্তধামে_- 
যোহাঁনা মিল্টন, ভানটি নামে, 



ইন্ছালয়ে সরন্বতী-পুজ! । 

আসিবে পশ্চাতে শুর দুই জন, 
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন « 

দেখাবে ভাহাঁর অনলময় 

অসীম বিজ্ভীর, অন্ত ভয়--- 

হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয় ॥ 

(৭) 

(প্রয়োগ ) 

পরে অদভভুভ পানী দুইজন 
আইল পুরক্জিতে শারদাঁচরণ-- 

ক্ষিতি, ব্যোষ, তেজ, সমুদ্র, পবন, 

সকলি তাদের কথায় বশ ॥ 
ডাকিল। শারদ! আনন্দে দু'জনে, 

বসাঁইল। নিজ কুস্থমআঁজনে ; 

অমুল্য বীণাটি দিল। এক জনে, 
দিল! অন্য জনে নবধা রস । 

(শাখা) 

যাদুকরবেশে চমকি ভুবন 

নিজ নিজ দেশে কিরিল। দু'জন ॥ 
এক জন তার সে বাণার স্বরে, 
মেঘে করি দূত ঝ্রিয়ামনঃ হরে, 

এক জন বসি এভনের তীরে 
অস্বত বিতন্বে অমর নরে ॥ 



১০ কবিতাবলী। 

(পূর্ণ কোরস_) 

বিজন মরুতে মাঁজা'য়ে হেন 

এ ফুলমালিকা গাঁথিলে কেন ? 

আর কি আছে দে ম্ুুরভি স্ত্রাণ, 

আর কি আছে দে কোঁকিলগাঁন ? 

আর কি এখন সুগন্ধময় 

গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়? 
মুকুন্দ, ভারত, প্রনাদে শেষ, 

সুখা'য়ে গিয়াছে সুধার লেশ। 

আজি রে এ দেশ গ্রহন বন, 

গহন কাননে কেন বা এ ধন 

রাখিলে তুলা'তে কাহার মন? 

(প্রয়োগ ) 

কেন না রাখিব, এই ন। সে দেশ ?-- 

কবিরঙভূমি__লহরী অশেষ 
বহিছে যেখানে- যেখানে দিনেশ 

অতুল উষাতে উদয় হয়? 
যেখানে সরদীকমলে নলিনী, 

যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী, 
যেখানে শরৎ টাদের টাদিনী, 

গখনললাট ভানা*য়ে বয়? 
উল্কা 



দেবনিন্দ্রা 
টি 

কোন মহামতি মাঁনবসন্তান, 
বুঝিতে বিধির শাননবিধান, 

অধীর হইল বাসনানলে $-- 

“অবনী ত্যজিয়! অমর-আলয়ে 

প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে__ 

দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন, 

বারু, হরি, হর, মরালবাহন, 

দেখিবে ভাদিছে কারণজলে । 

২ 

দেখিবে কারণসলিলে ভাঙিয়া। 

চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়। 

_ পরমাণুরেণ বময় বয়ে । 

দেখিবে কিরপে আবুর সঞ্চার, 

'দেহের প্রতি, কালের আকার, 

জ্যোতি, অন্ধকার, জগতন্বরূপ, 

নিয়তিশৃঙ্বথাল দেখিবে কিরূপ 

ভাবিতে লাখিল অধীর হ'য়ে । 
. তি, 

“আয় রে মানব* সহসা অমনি, 

পুরি শুন্যদেশ হ'লে! দৈবধ্বনি-_ 



১৭ কবিতাবলী । 

বাঁজিল জুন্দুভি, নাদিল অশনি, 
খুলিল অমর-আলয়ঘ্বার ; 

ছুটিল আলোক ত্রিলোক পুরিয়া, 
অপুর্ব সৌরভ ব্রন্মাণ্ড ব্যাপিয়া 
উচ্ছাসে বহিল”_শ্রবণ ভরিল 

মধুর অমরসঙ্গীতভার । 
৪ 

মানবনন্দন অমর-ভবনে, 

প্রবেশি তখন পুলবিত মনে, 

দেখিল নিরখি অমরালয় ; 
গগনমগ্ডলে অজজ্ম কেবলি, 
মধুর নিনাদে জ্যোতিক্ষমণ্ডলী, 
দেখিল ছুটিছে,_আশে পাশে তার, 
পরিকন্যাগণ করিয়। ঝঙ্কার 

সাধিছে বাদন মাধুরীময় । 

৫ 

তপনমগ্ডল গগনগ্াজণে 

কিরণলমুদ্র যেন বা শোভনে, 
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায় । 

দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি 
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি 



' দেবনিক্রা 1 রি 

করিছে ভ্রমণ__-পড়িছে ভাতিয়! 
কিরপণের রজ্জু যেন বা গাঁখিয়া, 

সহজ নহত্ত গ্রহের গায় । 

আদিত্য ঘেরিয়। চলেছে ঘুরিয়া, 
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া, 

দেখিল তাহাতে সুধার হুদ; 

সে হ্রদ-সুধাতে পিপানা মিটাতে; 
প্ররণয়-বিধুর, হুদয়-ব্যথাতে, 
অবংখ্য গন্ধর্্, দানবমগ্ডলী, 
কুলেতে রসিয়া অতি কুতুহলী, 

আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ । 

সুখে নিদ্রা বায় দেবতা সকলে, 

গিরি, উপব্ন, কানন, কমলে, 
ত্রিদশমণ্ডলে নৌরভ বয় ৮০ 

অমর নীরব, নাহি কলরব, 
শুন্যেতে কেবলি মধুর নুরব 
সঙ্গীত ঝরিছে, তিদ্দিব পুরি ছে, 

শাস্তি-শান্তি- শাস্তি” শব্দ হয়। 

দেব-অউালিকা।, চজ্জাতপ-তলে, 
দেব আখগুল পারিজাত গলে, 

অতুল মহিমা বদনে ভাতি ; 

২. 



কবিতাঁবলী । 

অুর্ধ শয়নে লুখে নিদ্রা যায়, 
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়, 

চৌদিক ঘেিয়! দাঁমিনী খেলায় ॥ 
পুষ্ষর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি । 

৯ 

মহ তেজক্কর, প্রচণ্ড ভাকঙ্কর 

ঘুমায় অশ্বরে, খুলিয়। সুন্দর 

নহজঅকিরণ কিরীট-ভূষা ! 

অনু হ'তে ঝরে অপূর্ব সুষমা, 

জলধনু-তনু জিনিয়া উপমা, 

নিকটে জ্যন্দন, অরুণ, উষ্বা। 

খুলে ম্বগ-চিহু, অতুপিত শোভা, 

অমল সুন্দর তন্ মনোলোভা, 

শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে । 

সে তনু দেখিতে কিন্নরকুমার, 

কত শত দল, অপুর্জ-আকার, 

রয়েছে দাড়ায়ে বিস্ময়ে পুরিয়া 

স্রধার সুগন্ধ আনক্ছে মাতিয়া, 

উড়িছে চকো'র অযুত পালে । 

শশীতনুছট। পড়িছে উলি, 
দেব-ধিড়াবন নন্দন উজ্লি-_ 

মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চুড়য়ি ঠ 



দেবনিদ্রা । ১৫ 

কুস্ুম-আক্লৃতি অপ্নরা, কিন্নরী, 
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্যযন্ত্র ধরি, 

গ”য়ে নারি নারি লতা পুষ্প পরে, 

বিমল চন্দ্রম। কিরণে বিহরে,-- 

পারিজাতফুলে শচী ঘুমায় | 
১২ 

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,_ 

মানবকুমাঁর সভয়ে চকিত, 

শুনিল গন্ভীর জীগৃতনাদ | 

দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরা "য়ে 

গগন-উপান্তে, একত্রে জড়া"রে, 

খেলিছে অবংখ্য বিজুলিছাঁদ । 
ঠা 

'অধোঁদেশে তার, অনন্তবিস্তার, 

কারণজলধি পরি বীচিহার, 

উথলিছে রঙ্গে, প্রানারি ধারা ; 

গহ্বরে গহররে, উপকুলধাঁরে, 

গচণ্ড কুক্কারে মারুত প্রহারে, 

ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধনকার। । 
১৪ 

উপকুলধারে অনলকুণ্ডেতে, 
১] 

শিখরপ্রমাণ শিখার গশুণেতে, 

অনল উঠিছে গ্রগ্ননভালে, 



১৩ কবিভাবলী। 

যেন ধরাবত ছুটিয়া পবনে, 
ঘোর আকর্ষণে গভীর গঞ্জনে, 

জলস্তত্ত ধরি শুণ্ডেতে উরি, 

ফেলিছে তুলিছে জলদজালে ৷ 
১৫ 

কারণনাগরে, পরমাণুকরে, 

অনাদি পুরুষ বদি ধ্যানভরে, 

ছাঁড়িছে নিশ্বীস- -জন্মিয়! তায়, 

অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়।, 

অনীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া, 
ছুটিছে অনলস্ফলিঙপ্রায় । 

১৬ 

কত নুর্য্য, তাঁরা, কত বন্থুমতী, 

স্বর্গ, মর্ভ কত, অস্ফ,ট মুরতি, 
ভাঁসিয়া চলেছে কারণজলে +-- 

কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তার।» 
জগততব্রন্মাণ্ড, হ'য়ে রূপহা রা, 

খনিয়। পড়ি*ছে, সলিলে ডুবিছে, 
কাঁরণ-বারিধি অতল তলে । 

১৯ 

লে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া। 
দেখিল মানব পুলকে পুরিয়া, 

কালের তরক্ষ বিপুলকায় ; 
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বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে, 

এক ধারাপন্েে, মানব-আকারে, 

কতই পরাণী ভাপিয়। যায় । 
১৮ 

অমল কমলে ভানিছে সকলে, 

ধনুঃধারী কেহ, কারো। করতলে 

লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয় । 
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত, 

জগতে সুধুই ইহার। জাগ্রত, 

“মা ভৈ__মা ভৈ”” গ্রভীর উচ্ছানে, 
ন্বজীতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে, 

কালের তরঙ্গ করিয়া জয় । 
১৯ 

সে নরমগুডলে মানবকুমাঁর, 

জাতি হেরিল কত আপনার, 

পুলকে পুরিল মোহিত হয়ে ;-_- 

বাজিল দুন্ছুভি হল? অমনি, 
সুর গনে হ'লে দৈববাণী, - 

“দেখ রে মানব এ দিকে চেয়ে !” 
৩ 

দেখিল চমকি অন্য ধারাতীরে, 
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে, 

চলেছে ধরিয়া প্রবাহধারা 



সি ৮৮ কবিতাবলী । 

প্রাণী কয় জন পুলকিতচিত। 

“মা ভৈ* নিনাদ গুনিয়! অস্তিত, 

দেবছট। যেন বদনে ভরা | 
২৯ 

পশ্চাতে তাদের করি জয়ধ্বনি, 

চলেছে কতই মানব পরাণী ৷ 

ভেরী শঙ্ঘনাদে করি ঘোর ধ্বনি, 
নাগরহুস্কারে উৎলে শীত; 

উথলে নঙ্গীত-নিনাদ গভীর-_ 

“হোক না কেন সে মাদির শরীর, 

মানবের জাতি কখনও লীন, 

হ'বে ন। নমূলে ক্ষিতি যত দিন-__ 

তবে রে পরাণী কেন ভাবিত ?* 
ডাকিছে আবার আনন্দ-আবরবে-_ 

“নময়বিজয়ী প্রাণী যার। সবে, 

গাও রে উল্লানে অমরশগীত |” 

২২. 

“দেবঅংশে জন্ম, পর দেবমাল!; 

স্কের মর্তভূমি জগতে উজাল1; 
দনুক্জারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে, 
কর নিংহনাদ বিজয়-শঙ্থোতে, 

জাগুক জগতে মানব নাম; 
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জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণগ্লী, 

দানব গন্ধন্দ হ'য়ে কুতৃহলী, 

দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া, 

ত্রিলোৌক-উজ্জ্বল মানবধাম ?” 
৩ 

দেগীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে, 

বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে, 

দেখিল চাহিয়। নরকুমার-- 

শত শত দলে পরাঁণী নকলে, 

করি নিংহনাঁদ মহা গর্বে চলে, 

বলে উচ্চৈঃন্বরে ধর শীমণগ্ডলে-- 

“একতার সম কি আছে আর ।” 

৪ 

“এনতার গুণে বিজিত অমরে 

কত কাল দৈত্য যুঝিলা সমরে ॥ 

দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা 

পরে মহাকালী দনুজারিবাল।, 

নিঃদৈত্য করিয়। অমরবান ! 

একতা সাধিতে এ মর-ভবনে, 

কত মহাজন প্রাণ দিয়! রণে, 

গেল স্বর্গে চলি দিয়! নরবলি, , 

অবশী-দানবে করিয়। নাশ 1” 



5 কবিতাবলী ৷ 

৫ 

“এ মর্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি, 
একতাঁর জ্যোতি বদনেতে ভাতি, 

তেজোণর্জ ধরি থাকে নিজ বালে, 

হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে, 

হাসিতে কাদিতে করে না ভয়, 

করে না৷ কখন পাদ্যঅধ দান, 

পর-পদতলে হ'য়ে জ্রিয়মাণ, 

ক্কতাঞ্জলি-করে, ভীরুতার স্বরে, 

বলে না কখন ঘান্তকে জয় 1 

স৬ 

“একতাই মর্তভে মানবসম্বল, 

একতা বিহনে পরেরি সুকল, 

দার] পুক্র গৃহ যা আর্ঁছে তোর । 

সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে, 

জীবন-আম্বাদ পাবিনে পাবিনে__ 

দিবস শর্করী, সকলি ঘোর |” 

২৭ 

হরষিত-তন্থু কদন্বের প্রায়, 

মানবনন্দন দেখে প্রনরায়, 

দেইরূপ জ্যোতিম্ময় আকুতি, 



দেবনিদ্রা । ২১ 

প্রাণী কয় জন প্রফুল নয়ন, 

প্ররৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ, 

করিয়া ধারণ বারু, জলধারণ, 

শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা, 

রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি, 

অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,_-" 

গায়িছে ত্রন্গাগু-হাজন-ীতি চি 

৮ 

“তেজঃপিগুবৎ ধুম, বাম্পগয়, & 

ছিল এ ধরণী ধাতু-শঙ্মালয়, 
. ক্রমে ম্বণময়, মীন-কু্মবাস, 

তৃণ, তরু, স্বুগ, মনুর আবাস,-- 

সাজিল ধরণী অপুর্ধ-কায় । 

চল চল যাই পৃথিবীর সনে, 

দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে, 

এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি, 

চারিচন্ট্র-শোভা ঘেরে বৃহস্পতি ; 

জ্যোতি-উপবীত প'রে মনোহর, 

লয়ে সণ্ড শশী ভ্রমে শনৈশ্চর ; 
& 

“ এক্ষণকাঁর বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল; 
এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির হয় নাই। 



২২ কবিতাবলী। 

ভ্রমে কেতুমাঁল। তপনে বেড়িয়া। 

অনন্ত গগনে পরিধি আকিয়া $-- 

তারকাকুন্ুয্ ছড়!ন তায় ।* 

“ফিরাব বেগেতে পরনের গতি, 

তরল বায়ুতে শবদ-শক তি 

রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়! 
রনির কিরণগঠন প্রথা 

আনিব নামা'য়ে ভীষণ অশনি 

গৃথিবী উপরে,-বানবশিঞ্জিনী 

বাধিব সুন্দর দাঁমিনী'লতা | 

চল চল যাই পৃথিবীর মনে, 

দিবাকর-পাশে দেখিব গ্রগনে, 

তারকা কুসুম ছড়ান তায়!" 

গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে 

এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে-_ 

নিয়তি-শৃঙ্খল ছিডিয়া পায়। 
(অসম্প্ণ) 

লজ্জাবতী লতা । 
১ 

চু'ইও না ছু'ইও না, উটি লজ্জাবতী লতা । রর 
একান্ত নঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে মরে, 

চু'ইও ন! উহার দেহ, রাখ মোর কথা । 



লজ্জাবতী লতা। ২৩ 

টরু'লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার 
ঘেরে আছে অহঙ্কারে_উটি আছে কোথা! 

ূ আহা ওই খানে থাক, দিও না ক ব্যথা । 

টইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে গ্রাণে, 

যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা । 

 ছু'ইও না ছৃশ্ইও না, উটি লজ্জাবতী লতা । 
ও 

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর । 

ঘদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভ1, 

তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর । 

নায় না কাহার পাশে, মান মর্যাদার আশে, 

থাকে কাঙ্গলির বেশে একা নিরন্তর ।-- 

_ লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর ! 

নিশ্বীন লাগিলে গ্রায়, অমনি শুকায়ে যায়, 

না জানি কতই ওর কোমল অন্তর 1-_- 

এহেন লতার হাঁয়, কে জানে আদর ! 
্ 

হাঁয় এই ভূমগুলে, কত শত জন, 

দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমগ্ডল লুটে, . 
গুনায় কতই রূপ বশের কীর্তন । 

কিন্ত হেন ভিয়শাণ, সদা সঙ্কুচিত-প্রীণ, 

রমণী, পুক্রুষগণে কে করে যতন? 



কবিতাবলী ৷ 

স্বভাব স্ছুল ধীর, প্রকৃতিদি নুগস্তীর, 
বিরলে মধুরভাষী মানবরগ্জন 3 
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ? 

সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে, 

মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !-- 

ছু'ইও না উহার দেহ করি নিবারণ, 
লজ্জাবতী লতা উটি মানব-রগ্ন | 

পরশমণি | 
ৃ ন 

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন € 

অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক হ্বলে, 

বিধাতা-নিম্মিত চারু মানব-নয়ন | 

পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ পরশনে, 
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,__ 

এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়, 
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন । 

কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি, 

ইহারি পরশগুণে মানব-বদন 

দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি, 
মাদীর অঙ্গেতে মাখা নোণার কিরণ ! 



| ২. : 
পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত, 

কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর, 

কোথা বা নক্ষত্র-শোভা৷ গগনে ফুটিত ! 
ক্কেরাখিত চিত্র করে টাদের জ্যোত্নন! ধরে, 

তরক্ষ মেঘের অঙ্গে জুখেতে মাথায়ে? 

কেরা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল 

ভারতভুষণ করি রাখিত ছড়া"য়ে ? 
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল, 

মরাল, হরিণ, সবে গ্থিবী শোভিয়া 9. 

ইন্্রধনু-আলো তুলে নাজায়ে বিহঙ্গকুলে, 

টক রাখিত শিখী-পুচ্ছে শশান্ক আকিয়। ? 
চা 

দিয়াছে বিধাতা! যাই এ পরশমণি-- 

স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল, 

সখের আকর তাই হয়েছে ধরণী ! 

কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির নঙ্গে, 

না হয় মানবপ্চিত্বে আনন্দদ্রায়িণী 

নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে, 

চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী, 
পক্ষিপাখ! উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়, 

কন্বর়ে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্ণী ! 



২৬ কবিতাবলী। 

তাতেও আনন্দ হয়_-অরণ্য কুজ্বটিময়, 

স্বলন্ত বিদ্যু ৎলতা, তমিআ। রঙ্জনী । 

$ 

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ; 

ইহরি পরশ-বলে খায় নখার গলে 

পরায় প্রেমের হার প্রফুল অন্তরে । 

শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ, 

প্রণয়.আহিক করে সুখের সাগরে | 

ধন্য এই ধরাতিল, প্রেমভোগ্বতী-জল 

পবিত্র করেছে যারে খুলিয়। নির্ঝরে ; 

যুগল নক্ষত্র ছুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি, 

সখারূপে মনোস্তুখে গ্ুথিবীউপরে । 

কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায়রে বিধি 

খেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে ! 
৫ 

অপুর্দ মাণিক এই পরশ কাঞ্চন ! 

স্সেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল, | 

ইহার পরশে ধরা আনন্দকানন ! 

জননী বদনইন্দু, জগতে করুণাদিন্ধু 
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন, 

শত শশী-রশ্মিমাথা, চারু ইন্দীবর আকা, 

পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন, 



ভররত-বিলাপ। ২৭ 

সোঁদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ 'নিরমল, 

পবিত্র প্রণয়পাত্র গ্ৃণীর কাঞ্চন_- 

এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে, 

মানব জনম নার সফল জীবন ।-- 

কে বলে পরশমণি অলীক ন্বপন ? 

ভারত বিলাপ ॥ 
ভানু অস্ত গেল, গোধালি আইল, 

রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল, 

মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল, 

গগন শোভিল কিরণজালে +_ 

কোথা ব' সুন্দর ঘন কলেবর 

দিন্দংরে লেপিয়া রাখে থরেখর, 

কোথা বিকি ঝিকি হীরার ঝালর 

যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে ॥ 
নোণার বরণ মাখিয়া কোথায় 

জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়, 

আবার কোথায় তুলারাশি-প্রায় 

শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা । 

হেন কালে একা! গিয়ে গঙ্গাতীরে 

হেরি মনোহর সে তট উপরে , 
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে, 

রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা ॥ 



৮ কবিতাবলী। 

দ্বিতাল। ত্রিতাঁল1 চৌতালা। ভবন 

নুন্দর সুন্দর বিচিত্রগঠন 

রাজবর্্ পাশে আছে স্থুশৌভন 
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়। 

অদূরে দুর্ভয় দুর্গ গড়খাই, 

প্রকাণ্ড মুরতি, জাশিছে সদাই, 

বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই; 
চরণ প্রক্ষালি জাহুবী ধায় ॥ 

গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান, 

ফতনে রক্ষিত, অতি রম্য স্থান, 

প্রদোৌষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান, 

নয়ন অআৰণ তনু জুড়াঁয়। 

জাহুবী সলিলে এদিকে আবার 

দেখ জলযান কাতারে কাতার 

ভাসে দিবানিশি--গুণরৃক্ষ যার 
শালরক্ষ ছাপি ধ্বজ? উড়াঁয় ॥ 

অহে বঙ্গবালী, জান কি তোমরা? 

অলকা-জিনিয়া হেন মনোহর! 

কার রাজধানী £ কিজাতি ইহার) £-- 
এ সুখ মৌভাগ্য ভোগে ধরায় । 

নাহি যদি জান, এস এই খানে, 

লেছ্ছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে 



ভাঁরত-বিলাপ । ২৯ 

রাঁজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে-_ 

গরবে মেদ্রিনী ঠেকে ন। পায় ॥ 

অদূরে বাজিছে “রুল ব্রিটানিয়।” 
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়। 

চলেছে দাপটে ব্রিট নবাঁনীয়া__ 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়! 

হায় রে কপাল, ওদেরি মতন 

আমরাই কেন করিতে গমন 

ন1 পারি নতেজে--বলিতে আপন 

যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ? 

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে জয়ে চাই, 

গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই, 
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে ন। পাই_- 

এমনি বদাই হৃদয়ে ত্রান ॥ 

কি হবে বিলাপ করিলে এখন, 
্বাধীনত। ধন গিয়াছে যখন 

মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন 

তখনি সে নাধ ঘুচে শিষাছে। 

সাজে ন। এখন অভিলাষ করা, 

আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধর], 

মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভর! 

ছুটিতে হইৰে ওদেরি পাছে! 



কবিতাবলী । 

হায় বনুন্ধরা তোমার কপালে 

এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে 

বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে, 

পুরাতে নারিলে মবের আশা । 

রূপে অন্থপম নিখিল ধরায় 

করিয়া বিধাত। স্থজিল। তোমায়, 

দিল! সাজা ইয়। অতুল ভূষায়__ 
তোর কিনা আজি এ হেন দশা! 

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াদ্িলি 

হেন অলঙ্কার? কেন ন। গঠিলি 

মরুভূমি করে»-অরণ্যে রাখিলি, 
এ হেন যাতনা হতো। না তায় ॥ 

ত1 হ'লে এখানে করিত ন। গতি 

পাঠান, মোগল, পারস্য ছুম্মতি, 

হরিতে ভারতকিরীটের ভাতি, 
অভাগা হিন্ছুরে দলিতে পায়? 

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর 

শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর, 

এই ভাগীরথী করে থর থর 

ধাইত তখন কতই সাধে! 

গ্রায়িত তখন কতই স্থুম্বরে 

এই সৰ পাখী তন্ধ শোতা৷ করে, 



ভারত-বিলাঁপ। ৩১. 

কতই কুসুম পরিমল ভরে 

ফুটিয়। থাকিত কত আন্মাদে ॥ 

আগেকার মত উঠিত তপন, 

আগেকার মত চাদের কিরণ 

ভাদিত গগনে, গ্রহ তারাগণ 

ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা ॥ 

যখন ভারতে অহতের কণ! 

হ'তে) বরিষণ বাজাইত বীণ! 

ব্যাস বালমীকি,-বিপুল বাসনা 
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভর! ॥ 

যখন ক্ষল্রিয় অতীব বা'হসে 

ধাইত লমরে মাতি বীর রসে, 

হিমালয়চুড়া গগন পরশে 

গায়িত যখন ভারত নাম । 

ভারতবাদীর প্রতি ঘরে ঘরে 

গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে 

হ্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে, 

জগতে ভারত অতুল ধাম ॥ 

ধন্য ব্রিটানিয়! ধন্য তোর বল, 

এ হেন ভূভাগ করে করতল 

রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল- | 
তোমার তেজের নাহি উপম!। 



কবিতবলী | 

এখন কিন্কর হয়েছি তোমার 

মনের বানা কি কহিব আর, 

এই ভিক্ষা চাই করে! গো বিচাঁর- 

অথর্ব দানীরে করো। গো ক্ষ | 

দেখ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে 

তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে 

কাদিছে সে ভূমি, পুজিত যে দেশে 
কত জনপদ গাহি মহিম1। 

'আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী, 

স্মরণে যেন গে! থাকে দে কাহিনী, 

এবে সে কিস্করী হয়েছে ভুখিনী 

বলিয়ে দস্ত করো না গরিমা ॥ 

তোমারে। ত বুকে কত শত বার 

রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার, 

কালেতে না জানি কি হবে আবার-_ 

এই কথা! রদ করিও ধ্যান । 
নী রঃ ৪ 

বিধবা রমণী । 
ৃ ১ | 

ভারতের পতিহীন। নারী বুঝি অই রে! 
না ছলে এমন দশ নারী আর কই রে ঃ 



বিধবা রমণী । | হি 

মলিন বসন-খানি অঙ্গে আচ্ছাদন, 

আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ ! 

রমণীর চির-সাঁধ চিকুর বন্ধন, 
হ্যাঁদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিডম্বন 1. 
আহ] কি টাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে ! 

আহ! কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে ! 
কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা! ভুরু, 

কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে! 

চব 

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ : 

তাস্বল কপূর্রে আর নাহি সে বিলাস ; 

'বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতি? 

সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি ! 

হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ; 

বনস্ত শরত খতু সকলি মলিন । 

দিবানিশি একি বেশ, বারমাস দেই ক্লেশ; 

বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে! 
শু 

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়, 

দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়, 

বালিকা যুবতী ভেদ করে ন1 বিচার, 

নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার | 



৩৪ কবিতাবলী । 

এই যদি এ দেশের শান্ত্রের লিখন, 
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ? 

পুরণষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে 

অবল] রমণী বলে এতই কি য় রে? 
৪ 

কেঁদেছি অনেক দিন কাদিব না আরঃ 

পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার 1-- 

ঈশ্বর থাকেন যদ্রি করেন বিচার 

করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ; 
অবিলম্বে হিন্দুধম্ম ছারখার হবে ! 

হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে! 

দেখ, রে দ্বম্মতি যত চিরল্লেচ্ছ-পদানত-__ 

বিধবার শাঁপে হায় এ দুর্গতি হয় রে। 
৫& 

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ, 

মিটাতাম চিরদিন মনের যে জাঁধ 3 

সোণার প্রতিম] গড়ে বিধব! নারীর, 

রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ২ 

বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আদিত, 

পতিতব্রত। বলে কারে নয়নে হেরিত । 

লিখিতাম নিঙ্মদেশে “কি স্বদেশে কি বিদেশে 
রমণী; এমন আর ধরাতিলে নাই রে !” 



জীবন সঙ্গীত । ৩৫ 

০ 

সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গীল, 

অনাথ-বিধবা-ছুঃখ রবে চিরকাল 

আমার অন্তরে গাথা; যখনি দেখিব 

সুগন্ধ কুস্থুমে কীট তখনি কাদিব ; 
রাক্গ্রাসে শশধর, নক্ষত্র পতন 

যখনি দেখিব, হায়, করিব স্মরণ 

বিধব। নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক 
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে। 

ভারতের পতিহীন। নারী বুবি অই রে ॥ 

জীবন সঙ্গীত | 
বলো না কাতর স্বরে বথা জন্ম এ সংসারে 

এ জীবন নিশার স্বপন ; 
দারা পুজ্র পরিবার তুমি কার কে তোমার 

বলে জীব করে৷ না ক্রন্দন । 
মানব-জনম নার এমন পাবে না আর 

বাহ্য দ্বশ্যে ভুলো না রে মন। 
কর যত্্র হবে জয় জীবাত্া। অনিত্য নয় 

অহে জীব কর আকিঞ্চন। | 
করো না স্থখের আশ, পরো না! দুখের ফান 

জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়। 



৩৬ কবিভাঁধলী। 

সংসারে নংমারী সাজ করে। নিত্য নিজ কাজ 

ভবের উন্নতি যাঁতে হয় | 

দিন যায় ক্ষণ যায়, নময় কাহারো নয় 

বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ; 

সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল 

আয়ু যেন শৈবালের নীর। 
লংপাঁর সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে 

ভয়ে ভীত হইও ন মানব; 

কর যুদ্ধ বীর্্যবান যায় যাবে যাক্ প্রাণ 
মহিমাই জগতে দুল্পভ | 

মনোহর মূর্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে 

ভবিষ্যতে করে। না নির্ভর ; 

অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে 

চিন্তা করে হইও না কাতর । 
নাধিতে আপন ব্রত ্বীয় কার্য্যে হও রত 

এক মনে ডাক ভগবান; 

সঙ্কল্প নাধন হবে ধরাতলে কীর্তি রবে 
সময়ের সার বর্তমান । 

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথেক'রে গমন 

হয়েছেন প্রাতংন্মরণীয়, | 

মেই পথ লক্ষ্যকরে ্বীয় কীর্ভি-ধ্বজা ধরে 
| আমারাও হবে৷ বরণীয় । 



পনের মুণাল | ০০ 

সময়-সাগর-তীরে পদাক্ক অঙ্কিত করে 

আমরাও হব হে অমর; | 

সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অন্যকোন জন পরে 

যশোদ্বারে আলিবে সত্বর | 

করো না মানবগণ রথ ক্ষয় এ জীবন; 

সংসার-সমরাঙ্গন-মাকঝে ; 

সঙ্কল্ল করেছ যাহা, নাধন করহ তাহ। 

রত হয়ে নিজ নিজ কাজে । 

পছ্মের মৃণাল। 
১ 

- পল্মের ম্বণাল এক, সুনীল হিল্লোলে, 
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে-_ 

কখন ডুবায় কায়, কু ভাসে পুনরায়, 

হেলেছুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে-_ 

পন্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্পোলে। 

শ্বেত আভা' ম্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা, 
উলটি পালটি বেগে আ্োতে ফেলে তোলে-_ 
পদ্মের স্বণাল এক সুনীল হিলোলে । 

এক দৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন, 
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে__ 
পদ্মের স্বণাল এক তরঙ্গের কোলে । 

৪ 



কৰিতাঁবলী । 

২ 

সহস' চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ; 

পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি, 

অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন- 
অই ম্বণালের মত হায় কি সকলি ! 

রাজ রাক্জমন্ত্রীলীলা, বলবীর্ষ্য ভ্রোতশীলা।, 

সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?-- 

অই মবণালের মত নিস্তেজ নকলি ! 

অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তাঁর, 
কিবা পশু পক্ষী আর মানব মণ্ডলী 1 

লতা, পণ্ড, পক্ষী সম মানবেরে। পরাক্রম, 

জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্তু, বলে বাধা কি শিকলি ?- 

অই ম্বণালের মত হায় কি সকলি! 
সি] 

কোথ! সে প্রাচীন জাতি মানবের দল 

শানন করিত যাঁরা অবনীমগুল ? 

বলবীর্ধ্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে, 
ছাড়াইত মহিমার কিরণ উজ্ত্বল-- 
কোঁথ। সে প্রাচীন জাতি মানবের দল? 

বাধিয়ে পাষীণস্তূপ,  অবনীতে অপরূপ, 

দেখ ইলা মানবের কি কৌশল বল-_ 
প্রাটীন মিবরবাসী কোথ। দে মনকল? 



 পাঞ্সের সুশীল । ৩৯ 

পড়িয়া রয়েছে স্তুপ অবনীতে অপরূপ, 

কোথা তারা, এবে কার। হয়েছে প্রবল 

শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ! 
৪ 

জগতের অলঙ্কার আছিল যেজাতি; 

জ্বালিল উন্নতি দীপ অরুণের ভাতি। 

অতুল্য অবনীতলে এখনো! মহিম। জ্বলে, 
কে আছে নে নরধন্য কুলে দিতে বাতি ?-- 

এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি ! 

ম্যারাথন্, থার্সপলি, হয়েছে শ্মশানস্হলী, 
গিরীন আধারে আজ পোহাইছে রাতি 

এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ! 

যার পদচিহ্ন ধরে, অন্য জাতি দস্ভ করে, 

আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইছে ভাতি-_ 

জগতের অলঙ্কার কোথায় দেজাতি! 
৫ 

দোর্দগড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম 

কাপিত যাহার তেজে মহী, পিন্ধু, ব্যোম ! 
ধরণীর সীমা যাঁর, ছিল রাজ্য অধিকার, 

সহজ বৎসরাবধি একাদি নিয়ম 

দোর্দগু-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম ! 

সাহন এন বার,  ত্রিভুবন চমত্কার-_ 



৪5 করিতাঁবলী। 

সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম? 

এমনি অব্যর্থ কিরে কালের নিয়ম ! 
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার, 

পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় নে রোঁম 1_- 

নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ! 
ঙ 

আরবের পারন্যের কি দশ! এখন ? 

মে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তজ্জন! 
সৌভাঁগ্য-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে 

করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শান 1-_ 
আরবের পারদ্যের কি দশা এখন ! 

পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পুবে দিন হিন্দুদেশ,, : 
কাফর যবনরন্দে করিয়া দমন-_ 

উক্কা-সম অকন্মাৎ হইল পতন ! 

“দীন ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিল! বলে, 
সেদিনের কথা এবে হয়েছে ম্বপন-- 

আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন ! | 

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি | 

কলঙ্ক লিখিতে যার কীদিছে লেখনী । 

তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্ঘস্ধণালের মত, 

পড়িয়৷ পরের পায় লুটায় ধরণী । 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি ! 



পছ্ের মবণাল। ৪১. 

জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল, 
নে দেশে নিবিড় আজ আধার রজনী-_ 

পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি ! 

বুদ্ধিবীর্ধ্য বাহুবলে, মুধন্য জগতী-তলে, 
ছিল যার আন্গি তারা অনার তেমনি | 

আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি ? 
৮ 

কোঁথা ব৷ সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস! 
কোথা সে উন্নতি আশী, কোথা সে উল্লাস ! 

দন্তে ব্থধার পরে, বেড়াইত তেজোভরে, 

'" আজি তার! ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ-_ 

* কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথ। মে কৈলাস ! 

কত যন্ত্রে কত যুগে, বনবাসে কষ্ট ভুগে, 
কালজয়ী হলো বলে করিত বিশ্বাস- 

হায় রে মেখষিদের কোথা অভিলাষ ! 

নে শান্তর, সেদরশন, মেবেদ কোথা এখন? 

পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ ;-_ 

কোথা বা মে হিমালয়, কোথা নে কফৈলাব ! 

১ 

নিয়তির গতিরোধ হবে ন। কি আর? 

উঠিবে ন কেহ কি রে উজলি আবার? 

মিনর পারা ভাতি, খিরীক রোমীয় জাতি, 



৪২ কবিতাবলী। 

ভারত থাকিবে কি রে চির অন্ধকার ? 

জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ! 

যত্বু, আশা,পরিশ্রমে খগ্ডয়া নিয়তি-ক্রমে, 

উঠিয়। প্রবল হতে পাঁবে না কি আর +_- 

অই স্বণীলের মত মহিবে প্রহার ? ৃ 
নাজানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে ৃ 

মিশাইছে অশ্রধার। ভস্মেতে তোমার 7;-- 

ভারত কিরণময় হবে কি আবার ? 

ঠা ত.. 

তোরে? তরে কাদি আয় ফরামী-জননী, 

কোমল কুসুম-আভ। প্রফুলবদনী । 

এত দিনে বুঝি নতি, ফিরিল কালের গতি; 

হলে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি! 

সভ্যজাতি মাঝে তুমি নভ্যতার খনি । 

হলে। যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালাঁনলে, 

তুমিই উদ্বল করে আছিলে ধরণী, 

বীরমাতা প্রভাময়ী নুচিরষৌবনী | 
এশ্বর্যযভাগ্ডার ছিলে, কতই যে প্রানবিলে 

শিল্প নীতি নৃত্যগ্ীত চকিত অবনী-_ 

তোরো! তরে কাদি আয় ফরানী-জননী 

বুঝি ব? পড়িলে এবে কালের হিলোলে, 

পন্সের স্বণাল যথা তরঙ্গের কোলে । 



গঙ্গার উৎপত্তি । 

ট 

হরিনামান্ততি পানে বিমোহিত 

নদ1 আনন্দিত নারদখষে, 

গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে 

আইল একদ1 উজলি দিশি। 

চ্ 

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে 

ন্গগণ নংহতি অমর-পতি, 

করি গাত্রোখান করিয়! সম্মান 

নাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি | 
২) 

পাদ্য অর্থ দিয়! মুনিরে পুজিয়া 

চক্্রাগ্রি গ্রভৃতি অমরগণ ; 

করিয়া! মিনতি কহে খষিপততি 
“কহ রূপা করি করি শ্রবণ, 

৪ 

কি রূপে উৎপত্তি হলে ভাগীরঘ্ণী, 
গাও তপোধন প্রাচীন কথা । 

বেদের উকতি, তোমার ভারতী, 
অম্বত-লহরী-নদৃশ গাথা 1৮ 



কবিতাঁবলী। 

৫ 

গুণী-বিশারদ মুনি সে নারদ, 

ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তাঁন, 

আনন্দে ভূবিয়া নয়ন মুদিয়া 

তুম্ব বাঁজাইয়া ধরিল গান । 
৩ 

“হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল 

যোশিক্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান ; 

অমর কিরর যাহার উপর 
নিবর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ । 

ধী 

ঘাহার শিখরে সদ! শোভা করে 

অীম অনন্ত তুষার রাশি ; 
: ঘাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে 

জলদ-কদস্থ জুড়ায় আনি । 
৮ 

ঘেখানে উত্তত মহীরুহ ঘত 
প্রণত উন্নত শিখর-কায়;? 

সহস্র বদর অজর অমর. 
অনাদি ঈশ্বর-মহিম। গায় । 

সেই হিম্মশিরি.  শিখর-উপরি 
_ অঙ্গিরাদি বত মহ্রষিশ্বণ 



রর ৭55. কালি আগা পিসি লাহে রিমেক 

গঙ্গার উৎপত্তি । ৪৫ 

আসিত প্রত্যহ, ভকতির সহ 

ভজিতে ব্রন্দা-আদিকারণ 
১০ 

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে 

শুন্য ধু ধুকরে ছড়ায়ে কায়; 
হেপিত অযুত অযুত অদ্ভুত 

নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায় । 

১১ 

মণ্ডলে মগুলে শনি শুক্র চলে 
, ঘুরিয়া ঘেরিয়া আঁকাশময় » 

_ হেরিত চন্দ্রম! অতুল উপমা, 
অতুল উপম1 ভানু-উদয় | 

| ৯২ 

চারি দিকে স্থিত . দিশস্ত-বিস্তৃত 
হেরিত উল্লাসে তুষার-রাশি? 

বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত 
অনাদি.পুরুষে আনন্দে ভাসি |” 

রি ৯৩. চি 4 ১4 

বলিতে বলিতে. আনন্দ বারিতে 
দেবর্ধি হইল রোমাঞ্চ-কায় ॥ ২, 

ঘন ঘনম্বর গভীর, প্রখর 
তান্ুপুরা-ধ্বনি বাজিল তায়। 



গত কবিতাবলী। 

১৪ 

গায়িল নারদ, ভাবে গদগদ, 

“এমন ভজন নাহি রে আর, 

ভূধরশিখরে ডাকিয়। ঈশ্বরে 
গায়িতে অনন্ত মহিম। তার । 

১৫ 

ইহার সমান ভজনের স্থান 

কি আছে মন্দির জগতমাঝে ; 

জলদ গর্জন তরজ পতন 

ভ্রিলোক চমকি যে খানে বাজে । 
১৬ 

কিবা! সে কৈলাঁন বৈকুষ্ঠ নিবান' 
অলক অমর নাহিক চাই; 

জয় নারায়ণ বলিয়া! যেমন 

ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই ।” 
১০৪ 

নারদের বাণী শুনি অভিমানী 
অমর মণ্ডলী বিমর্ষ হয়; 

আবার আল্বারদে গভীর নিনাদে 

সঙ্গীত তরঙ্গ বেগেতে বয় ! 

ত্ 

“খষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন 

করি এক দিন বদিল। ধ্যানে ; 



গঙ্কার উৎপত্তি 

দেবী বসুদ্ধর!  মলিনা কাতরা 

কহিতে লাঁগিল। আনি সেখানে + 
১৯ 

“রাখ খধিগণ_- সমূলে নিধন 
মানব-সতসার হ'লো এ বার, 

হলো ছার খার ভুবন আমার, 
অনারষ্টি তাপ মহে না৷ আর।” 

০ 

শুনে খযিগণ করে দৃঢ় পণ 

, যোগে দিল মন একান্ত-চিতে । 

কঠোর সাধন] ব্রহ্-আরাধন] 
করিতে লাঁগিল। মানব-হিতে। 

২১ 

মানব মঙ্গলে খষিরা নকলে 

কাতরে ডাকিছে করুণাময় + 

মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে 

হইল অলীম করুণোদয় । 

২২ 

দেখিতে দেখিতে হ'লে। আচম্থিতে 

গগন-মগ্ডল তিমিরময় ; 

মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র 

অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয় । 

৪৭ 



কবিতাঁবলী। 

৩ 

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর, 

অবনশী অশ্বর স্তক্তিতপ্রায়; 

নিবিড় আধার জলধি-হুঙ্কাঁর 

বারু-বজনাদ নাহি শুনায়। 
২৪ 

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি 

অবনী-মগডল নাহিক ছুটে ; 

নদ-নদী-জল হইল অচল 

নিঝর না ঝরে ভুধর ফুটে । 
২৫ ৃ 

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচশ্িতে , 

গগনে হইল কিরণোঁদয় ; 

ঝলকে ঝলকে অপুর্ব আলোকে 

পুরিল চকিতে ভূবনত্রয় ! 
৬ 

শুন্যে দিল দ্রেখা। কিরণের রেখ; 
তাহাতে আকাশ প্রকাশ পায় 

্রদ্ম সনাতন "অতুল চরণ 
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায় । 

২৭ 

বিন্দু বিচ্ছু বারি পড়ে সারি সারি 
ধরিয়া সহজ সহজ্ম বেণী) | 



গঙ্গার উত্পপত্তি। 

ঈ্াড়ায়ে অন্বরে কমগুলু করে 

আনন্দে ধরিছে কমলযোনি । 
৮ 

হায় কি অপার আনন্দ আমার 

ব্রহ্মননাতন-চরণ হ'তে 

ব্রহ্৷া-কমগ্ডলে জাহবী উলে 

পড়িছে দেখিনু বিমানপথে | 
৮৫১ 

গভীর গর্জনে দেখিন্ গগনে 
, ব্রন্মাকমগ্ডলু হ'তে আবার 

জলস্তত্ভ ধায়, রজতের কায়, 

. মহাবেশে বাধু করি বিদার | 
৬৩ 

ভীম কোলাহলে নগেক্সর অচলে 

সেই বারিরাশি পড়িল আসি; 

ভুধর শিখর সাজিয়। সুন্দর 
মুকুটে ধরিল সলিলরাশি। 

৩১ 

রজত-বরণ স্তস্তের গঠন 

অনন্ত গণ্নন ধরেছে শিরে, , 

হিমানী-আন্বত হিমান্রি পর্বত 
চরণে পড়িয়। রয়েছে ধীরে | 

€ সু & 

৪৯ 



'কবিভাঁবলী। 

৩২ ০ 

চারি দিকে তার রাশি স্তপাঁকার 

ফুটিয়! ছুটিছে ধবল ফেনা; 

ঢাকি গিরি-চুড়া হিমানীর গু'ড়া 
সদৃশ খসিছে সলিল কণ1। 

৩৩ 

ভীষণ আকার ধরিয়! আবার 

তরঙ্গ ধাইছে অচল কাঁয় ; 

নীলীম শিরিতে হিমানী রাশিতে 

ঘুরিয়া। ফিরিয়া মিশায়ে যায়। 
৩৪ 

হইল চঞ্চল হিমাদ্বি অচল 

বেগেতে রহিল সহজ্জ ধার। ; 

পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাঁড়ে 

ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা । 

৩৫ 

ছুটিল গর্ষেতে, গৌোমুখী পর্বতে 

তরঙ্গ লহ একত্রে মিলি, 

গভীর ডাকিয়। আকাশ ভাজিয়' 

পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি। 

গু ৩৩. 

পালকের মত ছি'ড়িয়। পর্বত 

কুদিয়। চলিল ভাঙ্গিয়। বাঁধ, 



গঙ্গার উৎপন্তি । 

পৃথিবী কাপিল তরঙ্গ ছুটিল 
ডাকিয়। অনংখ্য কেশরি-নাদ | 

৩৭ 

বেগে বক্রকার ভ্রোতঃস্তস্ত ধায় 

যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ; 

নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায় 

শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে । 

৩৮ 

তরঙ্গ নির্গত বারিকণ। যত 

,  হিমানী চুর্ণিত আকার ধরে ; 

ধৃমরাশি প্রায় ঢাঁকিয়া তাহায় 

জলধন্বু-শোভা চিত্রিত করে। 

৩৯ 

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ 

দিবন রজনী করিছে ধ্বনিঃ 

অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া! 

পাষাঁণ খনিয়া পড়ে অমনি । 
৪০ 

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার 

ছড়াঁয়ে পড়িল বিমল ধারা; 

শ্বেত সুশীতল জ্রোতত্বতীজল 

বহিল তরল পারা পার।। 

৫১ 



৫২ কবিভাবলী। 

৪১ 

অবনীমগ্ডলে সে পবিত্র জলে 

হইল কলে আনন্দে ভোর ; 

“জয় সনাতনী পতিত পাঁবনী” 

ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর । 

প্রলয় ।” 
১ 

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাঁল 

নাঁশিতে পৃথিবী ?__ফিরে কি করাল 

বাজিবে বিষাঁণ ভীষণ নিনাদে ? 

জ্বলন্ত আকাশে বিপুল গুমাদে 

ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি? 
ই 

ভয়ঙ্কর কথা- ব্রন্মাণড বিনাশ 

করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ-_ 
ভানুর মণ্ডলে তড়িতের শিখ 

পপ পপ শপ, এ, টি পা পপিপীপপিশাশিপিশীতিশি সপ িপপালাজাা 

১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সুর্যাগ্রহণকালে ইউরোপীয় প্তি- 
তেরা দেখিয়াছিলেন যে হৃর্যমগুল হইতে এক অন্তত বিছ্যু- 

তাকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া! পৃথিবীর দিকে আসি- 
তেছে; প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; 
এবং যেরূপ বেক আসিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথি- 
বীকে আচ্ছন্ন করা! সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত 
হইয়াছিল । | 



গ্রলয়। ৭ ভি 
গিরি-চুড়াক্কৃতি, বাযু-পথে দেখ! 

দিয়াছে অদ্ভুত অনল-ছবি। 

স্থির বায়ু ভেদি তড়িত-কিরণ- 

রাশি স্তপাকার করিছে গমন 

পৃথিবীর দিকে-__আরুতি ভীষণ 
দেখিতে অদ্ভুত অনল-ছবি । 

স্বলন্ত আকাশে বিপুল গ্রমাদে 

ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ? 

আমিছে অনল ্ষাণ উজলি, 
(দেখেছে শুন্যেতে পগ্িতমগডলী) 

জগত ব্রন্মাণ্ড করিবে গ্রাস । 

এ কি ভয়ঙ্কর-__বিশ্ব চরাঁচর, 

সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,_ 
বিদ্যৎ-অনলে হবে বিনাশ ! 

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমগ্ডলী 

অনলে পুড়িয়া পড়িবে নকলি 

'অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শুন্যময়, 

সমুদ্র, পবন, প্রাণী নমুচয়,__ 

এমন চুলিন হবে বিনাশ ! 

হবে কি বিনাশ এমন পৃথিবী ! ? 

অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি, 



€৪ কবিভাঁবলী ।. 

প্রাণীশুন্য মরু হয়ে চিরকাল, 

ভ্রমিবে শুন্যেতে হিমানীর তাল-_ 

মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে ? 

না রৰে জলধি, নদ-নদী-জল, 
অগাধ সাগর হবে মরুতল, 

শীত গ্রীষ্ম খতু ফুরাবে সকল, 
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে? 

না রবে মানব- বিপুল মহীতে 

মানবের মুখ পাব না দেখিতে, 

পাব না দেখিতে জগতের নার 

রূপের প্রতিমা, সুখের আধার 

রমণীর মুখ__ভবের ভূষণ 
বিধাতার চাঁরু মানর-হজন-_ 

চিরদিন তরে বিলীন হবে! 
৫ 

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ-নির্বর, 
কুস্থমের আভা, ভ্রাণ মনোহর, 

বালকের হানি, আধ আধ বোল, 

ঘনঘটা-ছট।, জলের কল্লোল, 
চীদর কিরণ, তড়িতের খেলা, 
ভানুর উদয়, ভূধরের মেলা, 

দেখিতে শুনিতে পাব না আর! 



প্রলয়। এ দি 

এত যে দাঁধের এত যে বাসনা, 
আশা, অভিলাষ, কিছুই রবে ন1, 

আনন্দ, বিষাদ, ভাঁবনাকলাপ, 

প্রণয়ের সুখ, প্রতাপের তাপ, 

ধনের মর্ষযাদা, মানের গৌরব, 
জ্ঞানের আম্বাদ, প্রেমের সৌরভ, 

কিছু কি রবে না রবে না তার ? 

বিরলে বসিয়া এ মহীমগ্ডলে, 

উজানে ভামিয়! কালের হিল্লোল, 

' আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিছে, 

, আর কি পাঁৰ না সে সবে দেখিতে, 

নয়নে কাদিয়া, স্বপনে ডুবিয়া, 

মানসে ভাবিয়। পুলকে পুরিয়া, 

যে সবে দেখিতে বাঁসন। হয় ! 

শিশু বাল্যকাল, যৌবন নরল, 

(কখন অমৃত কখন গরল) 
কুটিল প্রাবীণ মানব-জীবন, 
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন, 

এ জীবপ্রবাহ-_হবে প্রলয় ! 
ণ ৪ 

এত ষে সহজ জীবের রতন-- 

দেবের সদৃশ মহামতিগণ 



কবিতাঁবলী। 

যুগে যুগে যুগে পরাণ সপিয়া 

আকাশ, জলধি, পুথিবী খুজিয়া 

জ্ঞান সঞ্চারিল, মাঁনব-জাতিতে 

আনন্দ নির্ঝর অজ করিতে, - 

সকলি কি হায় বায় বাবে % 

তবে কি কারণ, রথা এ সকল 

এ মানবজাতি, এ মহীমগ্ুডল, 

এমন তপন, তারা, শশধর, 

এত সুখ দুঃখ, রূপ মনোহর-- 

বিধির হ্জন কেন, কি ভাবে ৯ 

৮ 

মাহি কি কোনই অভিসন্ধি তাঁর ?_ 

জীবাতা, জীবন, সকলি অপার 

এত যে যাতনা, যাতনাই সার-_ 

সুধুই বিধির সাধের খেলা ! 

তবে ভন্মসাৎ হোক রে এখনি 
দেহ, পরমারু; আকাশ, অবনী, 

অশধারে ডূবিয়া হোক. ছারখার, 
কিবা এ ব্রন্ষাণ্ড, জীব জস্ত আর--- 

.. চির দিন তরে যাক, এ বেল1 ! 



ডারতকামিনী। «৯ 
এ মানব জাতি, এ মহীমণ্ডল 
রথা এ সকল--লকলি নিক্ষল-_- 

এই কি বিধির সাধের খেলা ! 

বিধাতা হে মার ক'রো না হজন 

এমন পৃথিবী, এমন জীবন ২_- 
কর যদি গা ধরা পুনর্কার, 

মানব হজন করে! না আর 

আর যেন, দেব, ন। হয় ভূশিতে 

জীবাত্সার সুখ--না হয় আমিতে, 

এ দেহ এ মন ধারণ করিতে, 

এরূপ মহীতে কখন আর । 

ভারত কামিনী 

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু ছুরাচাঁর-_- 
এই কি তোঁদের দয়া, সদাচাঁর % 

হয়ে আর্ধ্যবংশ-অবনীর সার 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ! 

এখনও ফিরিয়া দেখন। চাহিয়া 
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া-- 
চরণে দলিয়। মাতা, সুতা) জ্ঞায়া, 

এখনে রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ? 



৫৮ | ফবিতবলী । 

বাধিয়! রেখেছ বাম রাঁশি রাশি 
অনাথ করিয়_গলে দিয়া ফাসি, 

কাড়িয়1! লয়েছ কবরী, কঙ্কণ, 

হার, বাু, বালা, দেহের ভূষণ--- 

অনন্ত দুখিনী বিধব1 নারী । 

দেখ রে নিষ্ঠ,র, হাতে লয়ে মাল। 
কুলীন সধবা অনুঢ়া! অবল! 

আছে পথ চেরে পতির উদ্দেশে, 

অনংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে-_ 

কেহ বা করিছে বরমাল্য দান 

মুমূর্ধর গলে হয়ে ভিয়মাণ 

নয়নে মুছিয়। গলিত বারি ! 

চারিদিকে হেখ। ভারত ফুড়িয়।, 

সরপীকমল যেন রে ছিড়িয়া_ 

কামিনীমগ্ডলী রেখেছ তুলিয়া 

কোমল হৃদয় করেছ হতাশ, 

ন। দেখিতে দেও অবনী আকাঁশ-- 

করে কারাবাস জগতে রয়ে । 

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু ছুরাচার-_ 
এই কি তোদের দয়া, অদাঁচার ? 

হয়ে আর্ধ্যবংশ, অবনীর সার | 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ? 



ভারত কাঁমিনী। ৫৯ 

এখনও ফিরিয়া দেখন। চাহিয়। 
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া-_ 
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়, 

ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে ! 

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল 

এই সে ভারত. হিমানী অচল, 

এই দে গ্নোমুখী, যমুনার জল, 

সিন্ধু, গোদাবরী, সরযু সাজে ? 

জান ন। কি সেই অযোধ্যা, কোঁশল, 

" এই খানে ছিল, কলিঙ্ন, পাঞ্চাল, 

মগধ, কনৌজ,_-ন্ুপবিত্র ধাম 
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম 

ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে? 

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা 

আত্রেয়ী, জানকী, ভ্রৌপদী সুশীলা, 
খন, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা 

সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে । 

এই আধ্যভূমে বাঁধিয়। কুস্তল 
ধরিয়। কূপাণ কামিনী সকল, 

প্রফু্ স্বাধীন পবিত্র অন্তরে * 
নিঃশক হৃদয়ে ছুটিত সমরে-_ 



ফবিভাবলী। 

খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়! 
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাপিয়া_- 

রমর-উল্লানে অধৈর্য হয়ে__ 

কোথা সে এখন অসিভল্লপধারী 

মহারাষ্ট,। বাম, রাজোয়ারা নারী ? 

অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে 

চিতাঁনলে যাব তনু দিত ঢেলে 

পতি, পিতা,সুত, সংহতি লয়ে ! 

বীরমাতা৷ যার] বীরাঙ্গনা ছিল; 
মহিমাকিরণে জগ্গত ভাতিল-_ 
কোথা এবে তারা__কোথা নে কিরণ ? 

আনন্দ-কাঁনন ছিল যে ভুবন 

নিবিড় অটবী হয়েছে এবে | 

আর কি বাজে সে বীণ] নগুন্বরা 

বিজর নিনাঁদে বসুন্ধরা ভরণ ? 

আর কি আছে সে মনের উল্লাস, 

জ্ঞানের মর্যাদা, সাহমবিভাঁদ 
মে সব রমণী কোথা রে এবে ? 

দে দিন শিয়াছে- পশুর অধম 
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ॥ 



_ ভারতকামিনী। 3 আড় 

হুশংস আচার, নীচ ছুরাচার ৰ 
ভারত ভিতরে যত কুলাঙ্গার 

পিশাচের হেয় হয়েছে নবে ! 

তবে কেন আজও আছে এঁ গিরি 
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ? 
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার 

ভারত কেষিয়! জলধি দুর্বার ? 
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে 

হিন্ছুবংশাবলী শুনে বমাদরে 

ব্যান বালমীকি, বারিধারা ঝরে 

নীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী-রবে ? 

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার, 

বাজ. রে বীণা বাজ একবার, 

ভারতবানীরে গুনায়ে সবে । 

দেখ চেয়ে দেখু হোথা একবার-__ 

গ্ফুল্প কোমল কুস্থম-আকার 

বুনানী* মহিল। হয় পারাপার 

অকুল জলধি অকুতোঁভয়ে | 

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে 
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে-- 

রী অর্থাৎ ইউরোপীয়। 
৬ 



৬২ কবিতাঁবলী। 

অপ সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা, 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিত।-_ 
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে 

আর কি ভারতে ওরূপে আবার 

হবে রে অঙ্গনা-মহিম] গ্রচার ?-- 

পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ 

জ্ঞান, দত্ত, তেজে পুরে নিজ দেশ, 
বীর-বংশাবলী-প্রস্থুতি হবে ? 

এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে 

নাহি কিরে কোন বীরাত্বা বিরাজে-_ 

এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড 

সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড _ 

স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে $. 

. চৈতন্য গৌতম নাহি কিরে আর, 
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?__ 
খষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাঁগুব, 

কেন জন্মেছিল। মহাত্বা সে সব 

ভারত যদি না উন্নত হবে? 

ধিক. হিন্দুজাতি হয়ে আর্ধ্যবংশ, 
নরকঠহার নারী কর ধ্বংশ ! 

ভুলে, অদাচার, ঘয়া, অদাশয়, টি 

কর আর্্যভূমি পুতিগন্ধময়, 
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে 1-- 



 জীরতকামিনী। 

দেখ নাকি চেয়ে জগত-উজ্্বল 
এই সে ভারত, হিমানী অচল, 

এই সে গোমুখী, যমুনার জল, 
সিন্ধু, গোদাঁবরী, বরধ, সাজে ? 

জান না! কি সেই অযোধ্যা, কোশল 

এই খাঁনে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ? 

মগধ, কনৌজ,__সুপবিত্র ধাম 
সেই উজ্জয়িনী__নিলে যার নাম 

ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ? 

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা! 

আত্রেরী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা, 
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা__ ' 

সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ? 

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু ছুরাচার 

এই কি তোদের দয়া, সদাচার ? 

হয়ে আর্ধ্যবংশ, অবনীর সার 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ? 

এখনও ফিরিয়! দেখ ন! চাহিয়1 

জগতের গতি ভ্রমেতে ডূবিয়া-_ 

চরণে দলিয় মাতা, সুতা, জায়! 

এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে? 



৬৪ | কর্তাবলী। 

অশেকেতক। 

ঞ 

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর, 

রাঁখিল এ ধরাঁতলে, ধর! ধন্য করে? 
এত শোভ। আছে কি এ পৃথিবীভিতরে! 

দেখ দেখ কি সুন্দর, পুঙ্গগুচ্ছ থরেখর, 

বিরাঁজে শাখীর পর সদ! হাস্যভরে-_ 

সিন্দ,রের ঝারা যেন বি্টপী উপরে ! 

মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা, 

আভ। যেন উলিয়| পড়িছে অন্বরে 1 

কে আনিল হেন তরু প্ৃথিবী-ভিতরে ? 

চি 

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর, 

অন্তরও তোমার, কি হে, ইহাঁরি মতন ? 

কিন্বা সুধু নেত্রশৌভ1 মানব যেমন ? 

আমি দুঃখী তরুবর, তাঁপিত মম অন্তর, 
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ) 

তরুবর তুমি বুঝি না হবে তেমন? 

অরে তরু খুলে বল, গুনে হই সুশীতল, 

ডের ধরণীতে সদাঁনন্দ আছে এক জন, 

ন1 হয় সম্তাপে ঘারে করিতে ক্রন্দন । 



জানিতাম, তরুবর, 7... যদি হে তব অন্তর, 

দেখাতাম, একবার পৃথিবী তোমায়-- 

মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায় । . 

কত মরু, বালুত্প,. কত কাটা, গু কুপ, 

ধু ধু করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়- 

নরনী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায়। 

তা হ'লে বুঝিতে ভুমি, কেন ত্যজি বনভূমি, 

নিত্য আলি কীদি বসি তোমার তলায়? 

তাজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় । 

তুমি তরু নিরম্তর, | আনন্দে অবনীপর, 

" বিরাজ বন্ধুর মাঝে, ্বজন-সোহাঁগে ; 
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগ্ে। 

ধরণী করান পাঁন, সুর সুধা-সমানঃ 

দিবানিশি বার মাস মম অনুরাগে, 

পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে । 

শোতোধারা ধরি পায়, কুলুকুলু করি ধায়, 

আপনি বরষ! নীর ঢালে শিরোভাগে ;- 

তরু রে বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে । 

কক মধুমানে, ' তোমারি নিকটে আনে, 
গুনাতে আনন্দে বনে কুছ কুছ রব ; 
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব ॥ 



৬৬ কবিতাবলী | 

তলদেশে মখমল, তূণ করে ঢল ঢল, 
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে নব, 

কতই স্থুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব ! 

আনি সুখে পাঁতি পাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি, 
_.. খদ্যোত ঘখন তব সাজায় পল্লব-- 
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব ! 

ঙ 

তরু রে আমার ' মন, তাঁপদর্ধ অন্ুক্ষণ, 

কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধার। ; 

আমি, তরু, জগতের শ্নেহ, সুখ হারা ! 

জায়া, বন্ধু, পরিবার,  ঘকলি আছে আমার, 
তবু এ সংসার যেন ৰিষতুল্য কারা 3-* 

মনে ভাল, কেহ মোরে, বাবে না তাহার ! 

.& দোষ কাহারো নয় আমিই কলঙ্কময়, 

আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরাঁ_ 

আমি, তরু, বড় পাপী, তাঁই ঠেলে তারা। 

বড় দুখী তরু আমি, ' জানেন অন্তরষামী, 
তোমার তলায় আনি ভাসি অশ্রুনীরে, 

দেখিয়। জীবের মুখ ভব্র মন্দিরে । 

. এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই, 
পাই যেন এই রূপে কীদিতে গন্ভীরে, 
আত ফিন নাহি যাই, বৈতরণী-তীরে ॥ 



: হসুনাভটে । রি ৬৭ 

এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর, 
আমার মতন ছুঃখী আনে এই স্থানে, 

তরু, তারে দয়! করে তুষিও পরাণে ! 

(৮ াসাসসপ 

যমুনাতটে ॥ 

৯ 

আহা কি সুন্দর নিশি, চক্দ্রম! উদয়, 
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাঁতিল ! 

মীরণ মু ছু ফুলমধু বয়, 

, কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল ! 
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে 

শীতল করিয়! প্রাণ শরীর জুড়ায়, 
জোনাকির পাতি শোঁভে তরু-শাঁখা*পরে, 

নিরবিলি বিঁঝি' ডাকে, জগত ঘুমায় ২ 
হেন নিশি এক আপি, যমুনার তটে বদি 

হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভামি যায় । 

কে আছে এ ভূগগুলে, যখন পরাণ 
জীবন-পিঞ্রে কাদে যমের তাড়নে, 

যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্শান 

ধায় শুন্যে দিবানিশি প্রাণ-অস্বেষণে। 



ূ কবিতাঁবলী। 

তখন বিজন বন, শান্ত বিভাঁবরী, 
শান্ত নিশানাঁথ-জ্যোতি বিমল আকাশে, 

প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি, 
কার. না! তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে । 

কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাঁড়ি বনে গেলে 

নেই জ্বানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে । 
শু 

ভাসায়ে অকুল নীরে ভবের নাঁখরে 
জীবনের ধব্তার1 ভূবেছে যাহার, 

নিবেছে লুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে, 

_.. হুছ করে দিবা নিশি প্রাণ কীঁদে যার, 
নেই জানে প্রক্কৃতির প্রাঞ্জল মূরতি, 

হেরিলে বিরলে বমি গভীর নিশিতে, 

গুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি, 

কি সাস্তবনা হয় মনে মধুর ভাবেতে । 

ন] জানি মাঁনব-মন, হয় হেন কি কাবণ- 

অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে । 
৪ 

হাঁয় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন 

বাধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি, 
: রর যামিনী দিব প্রভেদে এমন, 

কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী 



| চাঁতক পক্ষীর গ্রতি।.. ৬৯ 

কেন দিবসেতে ভুলি থাকি দে সকলে 
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ? 

কেন রজনীতে পুনঃ প্রাঁণ উঠে জ্বলে, 
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়? 

কেন বা উত্সবে মাতি থাকি কতু দিবা রাতি, 
আবার নির্জনে কেন কাদি পুনরায় ? 

৫ 

বসিয়া! যমুনাতটে হেরিয়া গগন, 
ক্ষণে ক্ষণে হ'লে মনে কত যে ভাবনা, 

দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্ম বন্ধুজন, 

জরা, স্বৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না ! 

কত আশা, কত ভয়, কতই আন্বাদ, 

কতই বিষাদ আসি হৃদয় পুরিল, 

কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ, 
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণজুড়াইল! 

রজনীতে কি আক্কাদ, কি মধুর রপাস্বাদ, 
রৃম্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল ! 

চাতক পক্ষীর প্রতি 1৯ 
খি 

কে তুমি রে বল পাখি, 
নোনাঁর বরণ মাখি, 

পাশা পিপাসা 

* শেলি বিরচিত স্কাইলার্কের অনুকরখ। 



ণও ৮ কবিভাঁবলী। 

গখনে উধাও হয়ে 

মেঘেতে মিশায়ে রয়ে, 

এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাঁও । 
২ | 

বিহঙ্গ নহ ত তুমি; 

তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি 

জ্বলন্ত অনল প্রায় 

উঠিয়। মেঘের গায়, 

.. ছুটিয়া অনিল-পথে সুম্বর ছড়াও । 

এ 

অরুণ উদয় কালে 
সন্ধ্যার কিরণ-জালে 
দূর গগনেতে উঠি, 

গাঁও সুখে ছুটি ছুটি, 
সুখের তরঙ্গ যেন ভানিয়। বেড়াও। 

| 

আকাশের তারাসহ 
মধ্যান্ছে লুকাঁয়ে রহ, 

কিন্তু শুনি উচ্চ শ্বরে 
_. শুন্যেতে নঙ্গীত ঝরে? 
আনন্দ প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও । 



ৃ ৫ রর 

একাকী তোমার স্বরে 

জগত প্লাবিত করে, 

শরতের পুর্ণ শশী 

বিমল আকাশে বনি 

কৌমুদী ঢালিয়! বথ! ত্রহ্মাণ্ড ভাসায়। 
| ১৬ 

কবি যথ। লুকাইয়ে, 

হৃদয়ে কিরণ লয়ে, 
উন্মত্ব হইয়ে গায়, 

পৃথিবী মাতিয়ে তায় 
আশা মোহ মায়। ভয় অন্তরে জড়ায়। 

৭ 

রাজার কুমারী যথ। 
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা, 

গোপনে প্রাসাদ পরে 

বিরহ নাস্বন। করে 

মধুর প্রেমের মত মধুর গাঁথায় ! 

৮ 

যেমন খদ্যোত জ্বলে 

বিরলে বিপিন তলে, 



৭২ ূ স্ববিভীবলী। 

কুম্থুম তৃণের মাঝে 

আতোষী আলোক নাজে 

ভিজিয়। শিশির নীরে আঁধার নিশায় | 
১ 

পাতায় নিকুপ্গ গাথা 

গ্রোলাপ অদৃশ্য যথা 

সৌরভ লুকাঁয়ে রয়, 
যখনি পবন বয়, 

সুগন্ধ উলি নর বায়ুরে খেপায়। 

সেই রূপ মি, পাখী, 

অদৃশ্য গগনে থাকি, 

কর সুখে বরিষণ 

অুধাম্বর অনুক্ষণ, 

ভাপাইতে ভূমগ্ডল সুধার ধারায়। 

কেব! তুমি জানি নাই, 
তুলনা কোথায় পাই 

জলধনু চূর্ণ হয়ে 

পড়ে যদি শুন্য বয়ে, 

তাহাও অপুর্ব হেন নাহিক দেখায় । 
১২ 

যত কিছু ভূমগুলে 

_ জ্ুন্দর মধুর বলে 



. চাতক পক্ষীর প্রতি। ৭৩. 

নবীন মেঘের জল | | 
মুক্তা-যাখা তৃণ দল-_ 

তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়। 

৬৩ 

পাখী কিম্বা হও পরী 

'বল রে প্রকাশ করি 

কি নুখ চিন্তায় তোর 

আনন হয়েছে ভোর? 

এমন আক্কাদ আহ। স্বরে দেখি নাই । 

১৪ 

সুধা প্রণয়ের গীত 

প্রাণ করে পুলকিত--. 
তারে। সুললিত স্বর 

নহে এত মনোহর, 

এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই । 
১৫ 

বিবাহ-উৎসব-রব 
বিজয়ীর জয়-স্তব, 
তোর স্বর তুলনায় 
অনার দেখি রে তায়. | 

মেটেন? মনের পাধ, পুর্ণ নাহি হয়| 
এ 



৪ কবিভাঁবলী | 

মা ১৬ | 

তোর এ আননাময় 

মুখ-উৎন কোথা রয়, 
বন কিস্া মাঠ গিরি 

গণ্ধন হিল্লোলে হেরি _ 
কারে ভালবেঘে এত ভুল নমুদয় । 

| ৯৭ | ্ | 

তুমিই থাক রে সুখে 
জান না গুদাস্য দুখে, 

বিরক্ত কাহারে বলে 

ূ জান না| রে কোন কালে 

প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কঙ। 

১৮ 

আমর! এ মস্ত্যবাসী 

কু কাদি কতু হালি, 

আগে পাছে দেখে যাই 

যদি কিছু নাহি পাই, 

অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত । 

্ ১৯ | | 

যত হাসি প্রাণ ভরে 

|... যাতন! থাকে ভিতরে, 



চাতক পক্ষীর প্রড়ি। ৫ 
এ ছুঃখের ভূমগুলে | 
শোকে পরিপূর্ণ হলে 

মধুর দঙ্গীত হয় কতই মধুর ! 
মিহি 4. 

স্বণা ভয় অহঙ্কার 

দূরে করি পরিহার, 

পাখী রে তোমার মত 

যদি না কাঁদিতে হত্ব-_ 

না জানি পেতেম কত আনন্দ গ্রচুর ! 

১ 

গগন বিহারী পাখী 

জগতে নাহি রে দেখি, 

গীত বাদ্য মধুষ্বর 
হেন কিছু মনোহর 

তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায় ! 
৬৬ ্ 

যেআনন্দে আছ ভোরে 

তাহার তিলেক মোরে 

পাখী তুমি কর দীন, 
তা হলে উন্মত্ত প্রাণ 

 কবিতাতরঙ্গে চালি দেখাই ধরায়, 



দ৬ প্র _ ্বিতাঁবলী। 

কুলীনমহিলা-বিলাপ 1% 

“এই না, ইংলগ্েখ্বরী, রাজত্ব তোগার ? 
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার 
সে ভূমি পরশ মাত্র-_সরন অন্তরে 

 ছিড়িয়! শুঙ্বলমাল! স্বাধীনতা ধরে ? 

তবে যেন রাজ্যেশ্বরী বাত্মল্য তোমার 
সমান সবার তরে, অকুল, অপার ! 

ভিন্নভাব নাহি যেন কন্যাসুত প্রতি? 

নাহি যেন তধ রাজ্যে নারীর ছুর্গাতি ? 

গুনেছি না বটের শ্বেতাঙ্গী মহিলা 
পুরুষের নঙ্গে রঙ্গে নদ! করে লীলা]? 
সম্ভান ধরেছ গে তুমি মা আপনি, 

আমাদের প্রাতি ফেন নিদয় জননী ! 

কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন, 

এখনে] ম ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জন 1” 

আঁয় আয় সহচরী, ধরি গের্টনেশ্বরী, 
_ করি গে তাহার কাছে ছুঃখের রোদন; 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? 
ব্দুখ নি রধাতা,  বিষুধ জনক জাতা, | 

১ যু ঈশ্বরটঙ্জ বিদ নাগর মহাশয় কুলীনদিগর বধিবাহ রা 
. জনা যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উঃ করেন [এই করিতী মেই উপ, 
লক্ষে দিনিত, হ্র। .. 
সা ইত 
৫ ০: বু 

০২ শব 



... কুলীলমহিলাবিলাপ। . গণ. 
বিমুখ নিষ্ঠর তিনি পতি নাম বার-- 

আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর! 
আয় আয় সহচরী, ধরি গে রটনেশ্বরী, 

করি গে তাহার কাছে দুঃখের রোদন ; 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? 
“নাতশত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে 

এই রূপে অহরহঃ অশ্রধার1 ঝরে 

মাত মাতামহী চক্ষে জন্ম-জন্মকাল, 

আমাদেরে। সে দু্দশ] হায় রে কপাল! 

কত রাজ্য হলো গেলে, কত ইন্দ্রপাত, 

নক্ষত্র খসিল কত, ভুধর নিপাত, 

“হিন্দু বৌদ্ধ মুনলমান শ্লেচ্ছ-অধিকার, 
শাস্ত্র ধর্ম মতামত কতই প্রকার. 
উঠিল ভারততুমে, হইল পতন, : 
আমাদের ছুঃখ আর হ'লো৷ না মোচন! 
নেই নে দিনাস্তে ছুগী পরান্ন আহার, ডি 
নিশিতে কাদিয়। স্বপ্ন দেখি অনিবাঁর 1” 

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বটনেশ্বরী, 
করি গে তাহার কাছে ছুঃখের রোদন $ .... 
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন$ 

বিমুখ নিষ্ঠর ধাতা,.. বিমুখ জনক ভ্রাতা... 

 বিষুধ নিষ্টর তিনি পতি নাম বার... 



4৮. কবিভাবলী। 

আয় আয় সহচরী, ধরি গে ₹টনেশ্বরী, 

করি গে তাহার কাছে দুঃখের রোদন-_ 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? 

“ডেকেছি ম। বিধাতারে কত শত বার, 

পুজেছি কতই দেব সংখ্যা মাহি তার, 

তবুও গো ঘুচিল ন। হৃদয়ের শ্ুল, 

অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল ! 

বারেক রটনেশ্বরী আয় ম। দেখাই 
'. প্রাণের ভিতরে দাহ কিব! সে অদাই +- 

কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাক্যোশ্বরী, 
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথ। ভয়ঙ্করী । 

ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত, 

কাদিতে হতে! না পতি থাকিতে জীবিত ! 

পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়, 
ঠেলে। ন1 মা, রাজমাতী, দুঃখী আনাথায় |” 

আয় আয় নহচরী, ধরি গে রটনেশ্বরী, 

করি গে তাহার কাছে দুঃখের রোদন ; 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? 

বিষুখ নিষ্ঠর ধাতা,.. বিমুখ জনক ভাতা, 
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম বীর 
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর! 



“কি জানাব জননী গে হদয়ের ব্যথা! 
দাসীর (ও) এ হেন ভাগ্য ন1 হয় সর্থা ! 

কি ষোড়শী বাঁলা, কিবা! প্রবীণ রমণী, 
প্রতিদিন কাদিছে ম! দিন দণ্ড গণি। 

কেহ কাদে অব্লাভাবে আপনার তরে, 

কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে ! 

কত পাপআ্রোত মাত! প্রবাহিত হয়, 

ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয় 1 

হ1 নৃশংন অভিমান কৌলীন্য-আশ্রিত ! 
হ1 নৃশংস দেশাচার রাক্ষপ-পালিত ! 

“আমাদের যা হবার হয়েছে, জননী: ৮ 

কর রক্ষা এই ভিক্ষা! এ সব নন্দিনী |”” 

আয় আয় সহচরী, ধরি গে রটনেশ্বরী, 
করি গে তাহার কাছে ছুঃখের রোদন. 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন? 
বিমুখ নিষ্ঠ'র ধাতা, বিমুখ জনব জাতা, ৃ 

বিমুখ নিষঠ, রতিনি পতি নাম বা ৰা 

আশ্রয় ভারতেবরী: ভিন্ন কেবা: আর 
আয় আয় সহচরী, - ধরি ফ ূ 

করি গে তাহার কাছে দুঃখের রাদন-_ টা 

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন? 



তা 

কবিভাবলী। 

ভারত ভিক্ষা 1& 
(আরম) 

কি শুনি রে আজ--পুরি আধ্ধ্যদেশ ৪ 

এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়? 

রটিশ-খাসিত ভারত ভিতরে, 

কেন সবে আজি বলিছেজয়? 

গ্রভীর গ্ররজে ছুটিছে কামান 
. জিনি বজনাদ, গিয়ি কম্পমান ! 

বিদ্ধা, হিমালয়চুড়াতে নিশান 

“রূল বুটগানিয়া” বলি উড়ায় ! 

শত শত শত উড়িছে পতাকা, 

ভূবন"বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্কে আকা, 

নগরে মগরে কোটি অট্রালিক। 

শোভিয়া, সুচারু অনন্ত-কায় | 

ভানিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া, 

দেব-অটাঁলিক। সদৃশ শোভিয়া, 

অর্ণব-তরণী কেতনে মাজিরা, 

কু], গৌদাবরী, গঙ্গার গায় । 
নদীনদকুল কেতনে সজ্জিত, 
কোর কোটি প্রাণী পুলকে পুরি, | 

ইসস 

৫ সম: ১৮৭৫ সাবের ডিসেম্বর মাসে প্রি অফ ওয়েন কলিকাতা 

আগমন করেন। তছুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়| 



| ভারত ভি টব ২৫৪৮৮ 

বিবিধ বসম ভূষণ ভূষিত, বি 

চাঁতকের ন্যায় তীরে ঈড়ায় ১. | 

কন্যাঅস্তরীপ হৈতে হিমালয় 

কেন রি দি এ আনন্দময় ? 

আদসিছে ভারতে ঠা টন-কুমার, 

শুন হে উঠিছে গভীর বাণী 
গগন ভেদিয়া, “জয় ভিক্টোরিয়া 

:. রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী !” 
যেই বুট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়। 

অবাধে মথিছে জলধি-জল, 

,অনস্ুর জিনিয়। পৃথিবী ব্যাঁপিয়া 

ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল ; 

যে বুটনবাসী আসি এ ভারতে 
কামানে জ্বালিল বজের শিখা, 

যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে 

অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা ; 

জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী 

ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভরত-গড়, 
মুদকি, মূলতান করি খান্ খান, 

শিকগলে দিল দৃঢ় নিগভূ) $. 

হেলায়ে তর্দ্রনী লইল অযোধ্যা, 
.. রাজোয়ার। যার টস | ০ রর 



| কবিস্াবলী। 

প্রচণ্ড নিপাহী-বিপ্লৰে যে বঙ্ছি 
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে। 

যার ভয়ে মাথ। ন! পারি তুলিতে 
হিমণিরি হেট বিক্ব্যের প্রায় 

পড়িয়। বাহার চরণ-নখরে 

ভারত-ভূবন আজি লুটাঁয়__ 

সেই বুটনের রাজকুলচুড়া। 
কুমার আসিছে জলধি-পথে, 

নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আখি 

ভারতবাসীর! দাড়ায়ে পথে | 

(পূর্ণ কোরস্) 
বাজারে আনন্দে গভীর মৃৃদ্গ, 

মুরলি মধুর, সুরব সারঙ্গ, 

বীণ, পাখোয়াঁজ্, স্বছু খরতাল, 

সছুল এআ্াজ্ ললিত রসাল ; 

বাজ? সপ্তন্বর! যস্ত্রী মনোহর1, 

ভ্রমর গ্ডিয়া বাজ রে সেতার।, 

বেহাণ, খাশ্বাজে পুরিয়! তান | 

রটন-কুমার আনিছে হেথায়, 
সাজ পেসোয়াজে পরির শোভায়, 

ভূতল-রঙ্গিনী মোহিনী যতেক, 

_ কিন্নর নিন্দিয়া গুনাও বারেক-_- 



ভারত ভিক্ষা । 

 শুনাও বারেক মধুর সীত, 

আছি এ ভারতে ভুপাতি অতিথ, 

ভান লয় রাগে পুরাও গান । 
(আরম্ত ) | 

চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন, 

বাজিল রুটিশ দামাম! কাড়া, 

অদ্ধ ভূমগুল করি তোল পাড় 
ভারত-ভুবনে পড়িল নাড়া-_ 

“কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর, 
রাজ-দরবারে হও হে হাজির, 

করিয়া সেলাম নোক্রাইয়? মাথা, 

ছাড়ি সীচ্চা জুতা চুনী পান্না গাখা, 
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও | 

“জানু পাতি ভুমে হেলায়ে উষ্কীষ, 
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ, 

বরাভয়প্রদ চারু করতল 

তুলিয়। তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল 

অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোয়াও । 
“তবে মোক্ষকল রাজ-দরশন, 

ভারতে দেবতা টন এখন, 
সেই দেবজ্জাত্তি মহিষীনন্দনা 

দরশনে পুর্বপাপ ঘুচাও | 

না 



৮৪ করিভাঁবলী ॥. 

“কোথ। কাশীরাজ, কোথা! হে সিষ্ষিয়। ? 

কোথ] হল্কাঁর, রাণী ভোপালিয়! £ 

মানী উদ্দিপুর, যোধমহীপাল ? 

হিন্দু ত্রিবন্থুর, শিক. পাতিয়াল ? 
মহম্মদি রাজা কোথা। হে নিজাম্ ? 

কোথ। বিকানির ? কোথা বা হে জাম? 

ধোলপুর-রাণ!, জাঠের রাও ? 

“পর শীন্্র পর চারু পরিচ্ছদ, 
অধ্যেতে সাঁজাবে আজি রাজপদ; 

কর দিব্য বেশ হীর। মুকুতায়, 
“ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়, 

রাজধানী-মুখে ধাবিত হও । 
«ঘোটকে চড়িয়। ফের পাছে পাছে, 
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে, 

ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে, 

ঘেরি চারিধার শোভ। বাড়াও । 

ক্র রাঁজভেট নবাব, আমীর, 
রাজদরবারে হও হে হাক্সির”-_ 

 ক্জিল রটিশ দামাম। কাড়া, 

ূ করি তোলপাড় নগর পাহাড় 
..... ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া। 



ভারত ভিক্ষা । ২৭ উ্ 

0 শাখা) 
মেদিনী উজাড় ছুটিল উল্লানে 

রাজেন্দ্র-কেশরী যত, 
পারিষদ বেশে ধাড়াইতে পাঁশে 
... শিরংগ্রীবা করি নত; 
দেখরে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান 

আকফগানন্থান ছাড়ি, 

ভুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপাতি 
হিমালয়ে দিয় ৫)! ড়ি, 

দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার, 
মহারাষ্, মহীসুর, 

কলিঙ্গ, উৎকল,  মিথিলণ, মগধ, 
অফোধ্যা, হস্তিনাপুর, 

বুদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থুল, 

:কচ্ছ, কোঠা, নিন্কুদেশ, 

চাশ্বা, কাঁতিয়ার,  ইন্দোর, বিঠোর, 
অরবলীখিরিশেষ, 

ছাড়ি রাঁজগণ ছুটিল উল্ত্রাসে, 
রাজধানী দিকে ধায়, 

পালে পালে পালে পতঙ্কের মত 

নিরখি দীপশোভাঁয় ;  " 
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ 

 চঙ্্রন্ুষ্যবংশ বীর; 



জলধি বদর  হিমান্রি ভূধর 
দাপটে হয় অস্থির 1 

কোথ। বা পাগ্ুব  কৈলা রাজনুয় 
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে ! 

রাজন্থুয় যজ্ঞ দেখ একবার 

কলিতে করে ইংরাজে ! 

(পুর্ণ কোরস্) 

অপূর্ব সুন্দর মোহন সাজ 

সাঁধে কলিকাত। পরিল আজ * 
দ্বারে ঘারে দ্বারে গবাক্ষ-গাঁয় * 

প্িত বসন চারু শোভা; 

দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ কোলে, 

তরুণ পল্লব পবনে দোলে ) 

ধবজা উড়ে চুড়ে বিচিত্র-কায়,, 
ঝক্ ঝকঝকে কলন তায় ; 
কোটি তার। যেন একত্রে উঠে 

শৌধ-চূড়ে চুড়ে রয়েছে ফুটে, 
' গুহ, পথ, মাঠ, কিরণময্-- 

ৃ নিশিতে যেন বা ভানু উদয় ! 
আতশবাজী আকাশে 

নব তারা যেন গগনে ভাঙে ! 



ভারতভিক্ষা।  ৮% 

ধন্য কলিকাতা! কলি-রাজধানী ! 
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি ৮ 

হ্যাদে দেখ নিশি লাজে পলায় ! 

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে ্ 
বাজীপুষ্ঠে সাজি, রাশীপুত্র চলে £ 
পাছে পাছে কাছে ঘোটক'পর 

চলে রাঁজগ্রণ, জ্বলে জহর 

শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ; 

তবকে তবকে পথির মাঝ, 

নগর দর্শনে করে গমন, 

বমকে ঝমকে বাজে বাদন 
বগিশের ভেরী শমন-দমন,_- 

“রূল বৃট্যানিয়া, রূল দি ওয়েভন্* 
সঙ্গীততরক্ষে নিনাদ ধায় । 

(আরম্ত) 
উঠ ম] উঠ ম। ভারত-জননী, 

মহিষীনন্দন কোলেতে এল ; 

আঁধার রজনী এবার তোমার 
বিধির প্রনাদে ঘুচিয়া গেল ! 

আদরে ধর ম্ কুষারে সম্ভাষি, 
| আশীর্বাদবাণী উচ্চারি মুখে, 
খছ দিন হারা, হয়েছ আপন 

তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে ! 



৮৮ | . কবিভাবলী । 

তাজ শয্যা) মাতঃ, : অরুণ উঠিল 
কিরণ ছড়াতে তোমার ভুমে ) 

কেঁদে না কেদে না আর গে।জননী 
আচ্ছন্ন হইয়া! শোকের ধুমে | 

চির দুখী তুমি, চির পরাধীন, 
পরের পালিত। আশ্রিতা৷ নদ, 

তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্বল, 
ভজন-পুজন-যোশ্মুগধা। ! 

মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে 

জগতে এখন(ও) আছ ম জীয়ে, 

পাঠাইলা তব ভুঃখ ঘুড্ভাইতে 
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে; 

দেখাও, জননী, ধরিল। গো যত 

রিপুপদ্চিহ্ন ললাট-ভাগে, 

দেখাও চিরিয়! ক্ষত বক্ষঃস্থল, - 

দিব! নিশি সেথা কি শোক জাগে । 

উঠ মা উঠ এ ভারত-জননী, 
গ্রনন্ন বদনে বারেক ফের$. 

মহিষীনন্দনে কোলেত্ে করিয়। 
প্রাতে শুক্রতাঁর। উদ্িল হের ! 

(শাখা) 
কি শষ্যা-তল, ডাকি উচ্চৈঃন্বরে, 

রে রঃ নিবিড় কুম্তল নরায়ে অন্তরে, 



ভারত ভিক্ষা! । ৮৯ 

শ্বভীর পার বদন-মগ্ডল 
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে জল, 

_.. কহিল উচ্ছণসে ভারতমাতা-- 

“কেন রে এখানে আপিছে কুমার 2 
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার ! 

কি দেখিবে আর--আছে কফি সে দিন ? 
জঙ্গি করিয়। ছুটিত যে দিন 

. ভারত-সম্তাঁন ঠনখত ঈশান, 
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান, : 

জাগায়ে মেদিনী গায়িত গাঁথ। ! 

“ভারত-কিরণে জগতে কিরণ, 
ভারত-জীবনে জগত-জীবন, 
আছিল যখন শান্তর আলোচন, 

আছিল যখন ষড় দরশন--_ 

ভারতের বেদ, ভারতের কথা, 

ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা, 

খু'জিত সকলে, পুজিত নকলে, 
ফিনিক, সিরীয়, যুনানী মগ্ডলে, 

... াবিত অমুল্য মাণিক্য যথা] । 

“ছিল যবে পর! কিরীট, কুগুল, 



ফবিভাঁবলী। 
আছিল রুধির আর্যোর শিরায় 

জ্বলস্ত অনল-সদৃশ শিখায়, 

জগতে না ছিল হেন সাহসী 
যাইত চলিয়। দেহ পরশি, 

ডাকিত যখন “জননী” বলিয়া: 

কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া, 
ছিলাম তখন জগ্ধত-মাতা £ 

“পাব কি দেখিতে তেমতি আবাঁর 

ক্রোন্তেতে বসিয়া হাসিবে আমায়, 

ডাকিবে কুমার “জননী' বলিয়া 
ইউরোপ্ আম্রিক উচ্ছীসে পুরিয়া,__ 

ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাত। ! 

“পুর্ব সহচরী রোম দে আমার 

মরিয়। বাচিয়! উঠিল আবার -__ 

গিরীশেরও দেখি জীবন সঞ্চার ! 
আমি কি একাই পড়িয়া রব? 

“কি হেন পাতক করেছি তোমায়, 

বল্ অরে বিধি বল. রে আমায় ? 
চিরকাল এই ভগ্-দরণ্ড ধরি, 

জাল এই ভাড়া পরি, 



“হা রোম,-_তুই বড় ভাগ্যবতী ! 
করিল যখন বর্করে ছুর্গতি, 
.ছন্ন কৈল তোর কীর্তিস্তস্ত যত, 

করি ভগ্নশেষ রেণু-সমারৃত . 

দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা, 
গৃহ, হন্দ্য, পথ, সেতু, পয়োনালা, 

ধর। হ'তে যেন মুছিয়া মিল। 

“মম ভাগ্য দোষে মম জেতৃগণ 

কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন 

করিয়া আমার, ছুর্গ, নিকেতন, 
রাখিল মহীতে-_কলঙ্ক-মণ্ডিত 

কাশি, গ্রয়াক্ষেত্র, চগ্ডাল-ঘবণিত, 

(শরীরে কালিমা-_দীনতা-প্রতিম|) _- 
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল ! 

“হায়, পানিপথ, দারুণ প্রাস্তর 

কেন ভাগ্য সনে হলিমে অন্তর ? 

কেন রে, চিতোর, তোর সুখ-নিশি 

অচিচ্ন না হলি--. কেন রে রহিলি ? 

নিবেছে দেউটি বাঁরাপনি তোর, 



- করিতাঁবলী। 

লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ? 
পুর্ধকথ। কিরে সকলি ভূলেছ 

অরে অগ্রবন ? সরযু পাঁতকী, 
রাহুগ্রাম-চিহ্ন বর্ধ অঙ্গে মাঁখি, 

কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ? 

“নাহি কি সলিল, হে যমুনে-গে, 
তোদের শরীরে-_উথলিয়া রঙ্গে 

কর অপহ্ছুত এ কলঙ্ক-রাশি, 

তরঙ্ষে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রানি, 
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“হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জন 

ডূবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন, 

নাহি কি লিল ডূবাতে আমায় ? 

আচ্ছন্ন করিয়। বিন্ব্য, হিমালয়, 

লুকায়ে রাখিতে অতল-তলে ?* 

(পূর্ণ কোরস্টা 
কেঁদে! না কেঁদে! না আর গৌ৷ জননি 

মহিষীনন্দন কোলেতে এল, 

আঁধার রজনী এবার তোমার 
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল? 

_ মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে 

. এশোক নহিয়া আছ মা জীয়ে, 



পাঠাইল। তব অজ্ঞ মুছাইতে 

আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে । 

ত্যজ শয্যা, মাতিঃ, অরুণ উঠিল 

কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ; 

কেঁদে না কেঁদে। ন। আর গে। জননি 

আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধুমে | 

(আরম্ভ) 

“এলে কি নিকটে-_এলে। কি কুমার ?” 

বলিল ভারতজননী আবার, 

“কই, কোথা, বৎস; আয় কোলে আয়, 

, অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায় _- 

পরশি বারেক শীতল কর। 

“ভাঁক্ একবার ডাকিস্ যে ভাবে 

আপনার মাঁয়ে-_-ঘুচা নে অভাবে 

শত বর্ষে যাহা নহিল পুরণ, 

(ভারতের চির আশী। আকিঞ্চন) 
ভুলিয়া বারেক হূটিশ গর্জন, 

ভাঁরতনস্তানে ক্রোড়েতে 
ধর । 

“কষণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর, 
নহে তুচ্ছ কীট-_এদেরও অ এ হর 

_ দয়া, মায়া, স্বেহ, বাৎসল্য, রয়, 

মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তি 



কবিতাঁবলী । 

একের শরীরে শিরায় শিরায় 

বহে রক্তআোত্ত,__বাদনা-তৃষায়।
 

স্বণা, লঙ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে | 

“এই ক্ুষণবর্ণ জাতি পুরে যবে 

মধুমাখা গীত শুনাইল ভরে, | 

স্তব্ধ বসুন্ধর। শুনি বেদগান 

অনাড় শরীরে পাইল পরাণ, 

পৃথিবীর লোক বিল্ময়ে পুরিয়! 

উৎ্সাহ-হিলোলে সে ধ্বনি শুনিয়া 

দেবত। ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে। 

«এই কুষ্ণরর্ণ জাতি সে যখন? 

_ উৎনবে মাতিয়া। করিত ভ্রমণ, 

শিখরে শিখরে, জলধির জলে, 

পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূম
ণ্ডলে, 

জগতত্রন্মা্ড নখর-দর্পথে 

খুলিয়! দেখাত মনুজ-সন্তাঁনে। 

সমর হুঙ্কারে কীপিত অচল, 

নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমগডুল__ 

তখন তাহার! ঘ্বণিত নহে! 

ূ যখন 'জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্তুলি 

মম অঙ্কস্থল শোভায় উঞ্জলি, 

| গুনাইল ধীর নিগুড় বচন, 
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জগতের দুঃখে কি
 টা ৰ 

শাফাযসিংহ ববে ত্যজিল। শীহান্ছে 

তখন€ও) তাহারা ম্বণিত নহে 

“তাদেরই রুধিরে জনম এদের, 

সে পুর্ব গৌরব সৌরভের
 ফের 

হৃদয়ে জর্ভায়ে ধমনী নাচায়, 

সেই পুর্ব পানে কভু গর্কে চায় 

এ জাতি কখন জঘন্য নহে । 

“হে কুমীর় মনে রেখো এই কথা 

যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা 

পবিত্র সে দেশ-_পুত-কলেবর
 __ 

কোটি কোটি জন শুর বীর নর, 

কোটি কোটি প্রাণী, খষি পুণ্যধর, 

কবি কোটি'কোটি, মধুর-অস্ভর, 

রেণুতে তাহার মিশায়ে
 রহে। 

“গন হে রাঁজনূ ! বলের বিহঙ্গ-- 

পুষিলে তাহা
রে ফতনের সঙ্গ, 

পিঞ্করে থাকিয়া সেহ সুখ পায় 
প্রাণের জানলে কভু গীতি গায় ! 

: বনের মাতঙ্গ যতন
ে বশ ! 

“কোকিলের স্বরে জগত ভুষ্ট » 

_ ত্বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?-- 



কবিভাবলী। 

কি ধন বল সে কোঁকিলে দেয় ? 
কি ধন বল বা বায়নে নেয় ? : 
একে মিষ্টভাষ। হৃদয় দরল, 
অন্যে তীত্রস্বর পরাণে গরল, 

ধরা চায় সরল হৃদয়রস ।__ 

“আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী, 

দাসীর সন্তান এ ভারতবামী, 
ঘুচাঁও দুঃখের যাতনা তাদের, 
ঘুচাঁও ভয়ের যাতন। মায়ের, - 

শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে । 

“কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে, 
মনের বেদন] মুখে নাহি ফুটে, 

দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে ।-- 

“বৃটিশ সিংহের বিকট বদন 
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন, 

কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী, 
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী, 

সম্রাট, ভাবিয়। পুজি সবাঁরে ! 
“এ গ্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার, 

নয়নের জল মুদ্বা রে আমার, 

ভারত-সম্ভানে লয়ে একবার 



_ শদেখ, বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ, 
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ, 
কোটি কোটি প্রাণী করি উর্ধহাত 
বলিছে নঘনে “আছি সুপ্রভাত '__ 

তত অশ্রধারা নয়নে ধায় । 

“ফিরিবে খন জননী-নিকটে, 

বল' বাছ।, তারে বল" অকপটে -- 

ভারতব্রন্ষাগ্ড-প্রাণী এককালে 

ভাকে তার নাম প্রাতঃ সন্ধ্যকালে__ 

স্ভাদের পরাণ যেন জুড়ায় !'” 

(শাখা ) 

বলিয়শ ভারত মুহিয়। নয়ন, 

ভূুষি আশীর্বাদে মহিষীনন্দন, 

ঢাকিয়া বদন আদৃশ্য হয়। 

(পূর্ণ কোরস্) 

“ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার রঃ 
ভারতে অরুণ উদ্দিল আবার ॥ 
বাজিল বৃটিশ দামাম। বঘনে, 
বাজিল বটিশ শিক্ষা ঘনে ঘনে, 
“জয় ভিক্টোরিয়। কুমার জয় ।” 

| 

৯ 



৯৮. ... কবিভাবলী।. রঃ 

জীবন মরীচিকা । 

জীবন এমন ভ্রম আগে কেজানিত রে। 

হ'য়ে এত লাঁলায়িত কে ইহ! যাচিত রে ! 

গ্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল যেমন হয়, 

মনোহর] বনুন্ধরা, কুহেলিকা আধারে । 

বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপুর্ব বেশ, 

বিতরে বিচিত্র শোভ' ছায়াবাজী আকারে । 

- কুনুমিত তব্ুচয়, ্রহ্মাও ভরিয়ে রয়, 

ভ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ স্ছু সবদু নঞ্চারে | 

কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমাঁনান্দ অনর্থল, 

_ মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে | 

সেইরূপ বাল্য কালে, মন মুগ্ধ মায়াজাঁলে 

কত লুব্ধ আঁশা আনি ক্সিপ্ধ করে আত্মারে । 

“পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লত” 

হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে, | 

ব্রহ্মা সৌরভময় মগ্তু কু মনে হয়, 

মনে হয় সনুদয় নুধাময়, সংসারে ॥ 

মধ্যাহ্ছে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর, 

যেমন মে মনোহর মধুরতা সংহারে। 

না, থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুজুমগন্ধ, 

মা! ডাকে বিহগকুল সমীরণ বঙ্কারে। 



বন মরীটিকা ) নর ৯৯, 

সেই রূপ ক্রমে বত, উদ লৌহ গর 
মনোগত সাধ তত ভাঙে চিত্তবিকাণ্র। 

হুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে দৌদাগিনী ডালা, 
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে । 

ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্চ। দূরে যায়, 

তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্চাবারু প্রহারে | | 

পড়ে থাকে দূরগত , .. জীর্ণ অভিলাষ যত 
ছিন্ন পাতাকা'র মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে । 

জীবনেতে পরিণত এই রূপে হয়কত 
মর্ত্যবাদি-মনোরথ, হ। দগ্ধ বিধাত। রে! 

ধর্(নষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন, 
বিমলত্বভাঁব নেই যুবা এবে কোথা রে। 

অসত্য কলুষলেশ, বিধিলে শ্রবণদেশ, 
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে | 

বাঁমশিক্তি বামাচার, গুনিলে শত ধিকার, 

ভ্বলিত অন্তরে যার সে তপন্থী কোথা রে? 

কোথা নে দয়াদ্রচিত্ত,ত আঙ্কল্প যাহার নিত্য 
পরছুঃখ বিমোচন এ দুরন্ত নংসারে। ৃ 

অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে লত্যমন, 
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে । 

না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোমামোদ, ডি ্ 
দে গক্রী মহোদর়-বাঞ্া এবে বকা রে ॥ 



কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমাঁনেতে, 
ভাবে ছড়াঁইবে ভবে যশঃপ্রভা আভারে । 

ভুলিবে কীর্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ঘট, : 

প্রত ধরধীতল দিবে নিত্য পুজা রে। 

কেহ বা জগতে ধন্য, বীররন্দে অগ্রগণ্য 

হ'য়ে চাহে চরথেতে বাধিবারে ধরারে । 

হঁদেশ হিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অনীম স্বেহ, 
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥ 

কী চিত্বে অভিলীষ, হবে সারদার দাঁস, 
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে। 

কাঁলের করাল তোতে, ভানে যবে জীবনেতে, 
এই সব আঁশা লুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে! 

কির গাণীবধারী, যাঁমদগ্ধ্য দৈত্যহারী, 
ত্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে। 

কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা, 
নীজ্ঞাইর্তে যনোমত প্রিয়তম সখারে । 

হদয় মার্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে, 

পরিয়মৃদ্তি চিজ ক'রে রাখে চিত্ব-আগীরে | 
নব বিবাহিত। কত, পেকে পতি মনোৌমত, 

ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাগারে। 

এই সব অবলার, কিছুদিন পরে আর, 
এ নদিখ, মধ্জ্ুতেদী শেল দেয় কতব্যথা নে . 



দেখ গে কেহ বা তার, হ'য়েছে পঞ্জরসার, 
ওফ হ'য়ে মাল্যদাম শুন্যে আছে গাঁথা রে।. 

মনোঁমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী, 

_ উদ্যাপন করিয়াছে পতি-সুখ আশা রে। 

কুতান্তের আশীর্বাদে, দিবানিশি কেহ কীঁদে, 

বিষম বৈধব্যদশা-নিগড়েতে বাঁধা রে। 

দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপেঃ 
অন্নাভাবে জননীর কোথা! বক্দঃ বিদরে | 

আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম, 

ত হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে ! 

কোথা গেল নে প্রণয় বাঁল্যকালে মধুময়, 

যে সখ্যতা-পাশে মন বাধা ছিল সদ] রে। 

নহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্বা হরিহর, 
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে। 

পতঙ্গপালের মত কর্মক্ষেত্রে অবিরত, 

স্বকার্ধ্য সাধনে রত, কেব। ভাবে কাহারে । 

আহ পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন, 

মত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে | 

গগণ-নক্ষত্র বত, তাহারাই অকস্মাৎ 

প্রকাশে কচিত কভু স্ছুরশ্মি মাখা রে । 
আগে ছিল কত সাঁধ, হেরিতে পুর্ণিম! চাঁদ, 

হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ মাঝারে । 



১৪৪ | কবিভারষ্জী | 

দিন দিন কত বার, জাগ্রত নিজ্িতাকার। 
স্বপ্নে ন্বপ্সে ভ্রমিতাম নদ-হুদ-কান্তাঁরে, 

বসন্ত বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে, 

ছেরিতে দ্বামিশীলতা, কি আনন্দ আহ রে ! 

নে নাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুৰাইল, 
কে ঘুচাঁলে জীবনের হেন রম্য ধার্ধা রে। 

বিশুদ্ধ পবিত্র মন, ্বর্গরানী নিংহাসন, 
পঙ্কিল করিল কে রে দদ্ধচিতণ-মসঙ্গারে | 

অন্নদার শিবপুজা। 

মতি । 

(আরম্ভ ) 
ঠ 

দেও করতালি “জয় জয়' ববি 

পুরিষ়্া অগ্ুলি কুম্থুম লব ; 

ক্বই যে প্রাচীতে হানিতে হাসিতে 
উদয় অরুণ উষার সহ) 

বল নবে “জয়” ত্রিভূবনষ়, 
অনদ1 আনিছে পুজিতে হরে; 

_.. কাশী বারাসী, আবশী থর 



ন্নদার শিষপুজা। ১৭৩ 

(শাখা) | 

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে 

হাতে হেম খাল, ভূঙ্গার, জল; 

মকরন্দ মাখ। কুস্থমের থর 

আনন্দে বরিষে দেবের দল ; 

প্রশ্ন নিশ্বীসে পুরিল আকাশ, 

সুবাদ্য নিক্ষণ বিমান পথে । 

ত্যজিয়৷ কৈলাঁন কৈলাস-কামিনী 
উরিল। নুন্দর পু্পক রথে। 

(পুর্ণ কোরস.) 

দেও করতালি “জয় জয়* বলি 

পুরিয়া অগ্ুলি কুসুম লহ; ৃ 
হানিতে হাদিতে অই যে প্রাচীতে 

উদ্দিল অরুণ, উষাঁর সহ; 

(আরক্ত ) 

অই যেমন্দিরে _ স্বছুল গম্ভীরে 

আনন্দে প্রবেশে আনন্দমই, 

কোথ। কাশীবাসি শঙ্খ ঘণ্টা! কাসী 
খগ্জনী ঝাঝরী খাশরী কই? 

বাজারে উল্লানে নিক্কণ উদ্ছাসে 
ত্রলোক্য ভুষন মোহিত কর, 



কবিতাবলী। | 

“হরং হরঃ হরঃ”... বলনিরন্তর 
“বম, বম. বম মধুর স্বর । 

বাজারে উল্লানে ভকতি-উচ্ছণাসে 
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দমই ; 

শঙ্থ ঘণ্টা কালী কোথা কাশীবাসী 

খগ্ডণী ঝাঝরী বাশরী কই। 
( শাখা ) 

হ্ 

প্রবেশে মন্দিরে জগতজননী 

গিললগ্নবান জুড়য়া কর, 

প্রণত হইয়। মুদ্রিত নয়নে 
চরণে অর্পিল। প্রস্থন-থর ; 

আনন্দ শরীরে “হবয়ন্তু” বলিয়া 
ডাকিল আনন্দে জগতমাতা। 

দেবমিদ্ধ নর ত্রিলোক পুরিতে 

উঠিল উচ্ছাদে আনন্দ-গাঁথ!। 
(পূর্ণ কোরস্) 

৮ 

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর, 

জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর, 

জয় সৃত্যুপ্য় ত্রহ্মাগুধারী, 

জয় দর্ধরূপ জয় গুণময়, 

জয় ধীননাঁথ জয় দয়াময়, 



জয় জয় দেব পাতকহারী ; 
শঙ্কর হরং জয় ব্যোমকেশ, 

 পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ, 
যোশীল্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী । 

(আরম্ভ) 
১ 

নাচিয়। নাঁচিয়া “বয়স্তূ” বলিয়! 

দেবদল দলে গগনতল ॥ 

জয়-শভুধ্বনি করে সিদ্ধুষণি | 
উলে গভীর অতল জল; ... 

্বয়স্তু-সঙ্গীতে আনন্দ নিতে রঃ 

জীমৃত মন্দ্রয়ে গগনপরে, জু 
উচ্ছ এনে পবন পর্বত কানন - ্ 

ব্যস্ত, কীর্তন আনন্দ স্বরে । 

“জয় অয়জয় . ব্রিভুবনময়, 
জয় বিশ্বনাথ ব্রন্মাগুধারী, 

বীজ _ আয় ব্যোমকেশ 
যোগীক্্ চিন্ময় নিস্তারকারী 1” 

রাবরা নাচির। বয়স ভাকিয়া 
রা দলে গগ্ননতল, 

জর-শভু-দ্বনি গায় সিল্কুমধি 
_.. উলে তীর অতল অল । 



১৩৬ কবিতাঁবলী। 

(শাখা) 

₹ ২ 

«আহে বিশ্বনাথ পুরাঁও বাসনা? 
বলিল অন্নদা অগহ্ভলিকরে ; 

“হজিল1 যে দিন জগত ব্রন্মাণ্ড 

দেখিতে সে দিন বারন। করে; 

নিখিল বন্গাওড সকলি সুন্দর, 

দেব যক্ষঃ পর আনন্দে ভর 7; 

পীড়া ব্যাধি শোক যাঁতনা কেমন 

ভাঁনিত ন! কেহ মরণ জরা) 

অপুর্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ 

জীবের বদনে অপার সুখ । 

নব চারু মু লাবণ্য লেপিত 

মধুর সুন্দর প্রক্কৃতি মুখ । 

(পূর্ণ কোরস্) 

৩ 

“দেখাও আবার বাসনা আমার, 

তেমতি তরুণ অরুণকায়, 

সেই মনোহর চারু শবধাকর 

ফুটিছে নবীন গণ্নগায়, | 

চুটিছে পবন, ফুটিছে কানন 

. তেমতি নবীন হিলোলবাসে, 
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তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া | 

.. শ্রাণিরন্দ সহ জগত হালে, 

তেমতি করিয়! :. ত্রহ্ধা্ড জুড়িয়া 
পল্পক্ষী সুখে ছুটিয়! ধায়, 

তেমতি করিয়া  প্রমোদে মাতিয়া। 

সকলে তোমাঁর মহিম। গায় |” 

(আরম) 

| ১ 

জয় জয় জয় অনাদি ত্রহ্মণ, 

জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতিন, 

জয় বিশ্বরূপ ব্রন্গাগুধারী, 

শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ, 

পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ, 
যোগীক্্র চিন্ময় নিস্তারকারী | 

(শাখা) 

চি 

“অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধাঁষে 

কত দিন আর শমনের নাঁমে 

শমনের দূত দেখাবে ভয় £. 
কত দিন ভবে হবে হাহ রৰ 

নরকুল আদি পণ পক্ষী সব 
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয়? 



অন্ধ খঞ্ড প্রাণী আর কত দিন 
জগতের শোভা করিবে মলিন 

জীবনে থাকিতে জীরিত নয় | 

দরিদ্রকাঙ্গাল কত দিন আর 

জঠর-অনলে ক'রে হাহাকার 
করিবে জগত কলঙ্কময় ! 

কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ধজন 

আবার তোমাঁর মহিম। কীর্ভন 
করিবে আনন্দে, বঙ্গিবে জয় !” 

(পূর্ণ কোরস্) 

জয় জয়ন্জয় ত্রিপুর ঈশ্বর, 

জয় বিশ্বনাথ ব্রন্মপরাৎপর, 

জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মা গুধারী ? 
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়, 

জয় দীননাথ জয় দয়াময়, 

জয় জয় জয় পাতকহারী । 
(আরভ) রন. 

বিমল তরঙ্গে আয় মাগঙ্গে 

কাশীধামে আপি উদয় হও; 
কলকল নাদে এ শুভ নতবাদে 

জগতমতনারে আনন্দে কও--. 



| জন্পদার শিপুজা। . ১৯৯ 

জগত-জননী আজি গো আপনি . 

জগতের দুঃখ বলিছে শিবে, 
_ পুরিবে বাঁদন। আর কি ভাবনা 

রোগ শোক তাঁপ ঘুচিবে জীবে ; 
খিয়। ঘাটে ঘাটে. বলনাটেনাটে 

কাশী-মাঝে আজি এ শুভ বাণী; 
আবার ুন না  পুরাও বাসনা” 

গাইছে অই যে ভবের রাণী, 
শোখ) 

“পুরাও বাসন। অহে বিশ্বনাথ 

জীবের যাতন। ঘুচাঁও দূরে, 
তেমতি করিয়া, স্ক্ষিল! যে দিন, 

দেখাও আবার জগত-পুরে : 

তেমতি পবনে ফুটিছে কানন 
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে, 

তেমতি করিয়। উল্লাসে ভরিয়! 
প্রাণিৰন্দ সহ জগত হাসে । 

(পূর্ণ কোরস্) 

'আনন্দ-ধ্বনিতে অল্নদা-বাণীতে | 

টে 

৬. 



১৯০ _ কবিভাবলী। 
আর কিভাবনা . পুরিবে বানা, 

জগতজননী আপনি গায় ॥। 

“জয় শল্তু* বলি দেও করতালি, 

লওরে অঞ্জলি পুরিয়! পাণি, 

ত্রিক্কুবনময় সবে বল “জয় 

শঙ্কর হরঃ* মধুর বাণী । 

ভারতে কালের ভেরী ॥ 
[ ১২৮ সালের ছুর্তিক্ষ্য উপলক্ষে ] 

€১) 

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !-_- 
অই্চন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার । 

ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বে? 
উঠিছে পুরিয়া দিক্ প্রাণী হাহাকার! 
বাজিল অকাল ভেরী, বাজিল আবার ॥ 

| (২) 
চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিধার ; 

চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আধার-_ 

স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি 
লিতে বঙ্গিত্তে ধায়, চক্ষে নীরধার ; 

না ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার । 



818 
দেখ রে চলেছে আহা! শি ক জন, নে 

শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন 7) 

আকুল জননী তার. মুখ চাহি বারবার 
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ- 

ভরমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ! 

হের দেখ পারার ওখাঁনে 

পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে, 
বলিছে কামিনী কেহ, “কই নাথ অন্্র দেহ, 

কালি আর চাহিব না! রাখ আজ প্রাণে”_- 

বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে | 

ছুটিছে যুবতী কন্যা কেনিয়া পিতায়। 
মী বলি ডাকিছে বৃদ্ধ নকলি বৃথায় 1-- 

কেবা কন্যা, কেবা পিতা, কে জননী, কেবা মিতা 
অন্নদাতা, পিতা মাতা, আজি বঙ্গালয়__ 
হের হেন কত জন আজি এ দশায়। 

ঙ 

হের কত জন নি খামিতি 

জননী ফেলিয়া! শিশু ছুটিয়া পলায়-_ 
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে মা মা বাণী 

ক্ষুধায় জননী তাঁর ফিরিয়! না চায় 

একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে গুকায়। 



১১২ - কবিতাঁবলী। 1 

(৭). 
চলেছে প্রাণীরকুল এরূপে আকুলঃ 
বৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল__ 

নৃত্য করে ভেরীনাদে, কঙ্কাল তুলিয়। কাধে, 

খর্পর ধরিয়। করে করিছে ভ্রমণ__ 
দেখ, বঙ্গবাসী, দেখ মূর্তি কি ভীষণ ! 

৮ 

ছুটিছে নয়নে বহি লি সমান; 
ফিরিছে উন্মপ্তভাব উক্কার প্রমাঁথ; 

দস্ত ঘরষণে শব্দ, . ভারতভূবন স্তব্ধ, 
করাল বিকট গ্রান মুখের ব্যাদান_ 
আকাশে উঠিছে নার গালা নিশান । 

কতই উৎসব পুর্ণ গৃহস্থ-আলয়, 
নন্দিনী-নন্দন-রূপ, জুখপুষ্পময়, 

আজি পূর্ণ কলরবে, অচিরে নীরব হ'বে, 
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়__. 

ধরিবে তিনের সত অস্থিময় । 
৬১০ 

কত সে জনতাপুর্ণ পণ্যবীধি, স্থায়, 
এ রাক্ষস-অনাচারে হ'বে মরু প্রায় 

ভীষণ গহন সাজ. ধরিবে পুরির মাঝ, 

_ পুরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়, 
জমিবে শার্দুল শিবা আনন্দে সেথায় | 



৫ ভারতে কালের তেরী। . ৯১৩. 

৭ (১১) ২, 
বু 

আজি হালি-ভরা! মুখ গ্রুল্প যে সব, 

আজি সুখপূ্ণরুক আশার পরন্নব, 

কালি আর নাহি রবে, শবদেহ হ'ষে সবে, 

শৃগাল কুকুরে মেলি করিবে উত্মব-_ 

কর্ণমূলে গৃধ, বনি হা রব! 

কেমনে হে বঙ্গবানী জা যাঁও সুখে ! 

ভাবিয়! এ ভাঁব, চিত্ত ভরে নাকি ছুখে ? 

নিজ সত পরিবার নাজামিছে অনাহায়, 

ভাবিয়ে না চাহ কি হে অতুক্তের মুখে 

্বজাতি-শোৌঁকের শেল বিজ্ধে না কি বুকে ? 

প্রিয়ে বলি গৃহে আদনীধর যবে কর, 

হয় না উদয় কিরে হৃদয়-ভিতর-_. 

কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী 
অ্রযিবে হতাশ হৈয়ে ত্যক্তি শুন্য ঘর- 
নাহি লজ্জা! কুলমান, ক্ষুধায় কাঁতর ! 

(১৪) 
ক্রোড়েধরি হের ষবে কন্যা। পুক্রগ্ণণ, 

তাবিয়া হ্গত মাঝে অমূল্য রতন - ্ 
কভু কিপড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে, 

অন্ন বিনে মরে যার' করিয়া রোদন; 

| তাহারাও ১১ নয়ন-রঞ্জন!  . 



১১৪. কবিতাবলী । 

' (১৫) 

হে বঙ্গ-কুলকীমিনী আর্য যতজন, 

জান যার। পতি পুজ্র পিত। দে কেমন-- 

ভাব দেখি একবার বদন নে সবাকারি 

ঘরে যাঁরা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন 

নিরন্ন বিষগ্ন পতি, জনক, নন্দন ! 

(১৬) 
এক দিন অনশনে দিন যদি যায়, 

জান ন!কি বঙ্গবাপী কি বাতিন। তায় ! 

আজি দেই অনশনে দারুণ হতাশ মনে 

লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়, হায়_- 
তবুও চেতন। কি হে নাহি হয় তায়! 

| (১৭) 

ভাঁব, অহে বঙ্গ-বাঁপী, ভাব একবার 

কি কাল রাক্ষদ আসি ঘেরিয়াছে দ্বার_- 

নাশিতে সে ছুরাচার রুটনের হুভুঙ্কার, 
রুটিশ-কেশরীনাদ শুন একবার-_ 

ঘুমাইও না, বঙ্গবাঁনী, ঘুমাইও না৷ আর) 

_ ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার। 
(08 রেসি 



| ুর্গোৎ্সব হৈ 

_ দুগোৎসব। 
(১) 

সাঁজা বন্ধে আজি রক্ষে নানা জাতি ফুলে; 

তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণ-ছুল 

| জবাঁফুল রক্তিম হিচ্গুলেঃ ূ 
কুমুদ তড়াগ-শোভা. আন্ তুলে মনোলোভা, 

মনোলোভ মল্লিক মুকুলে 

রসময়ী চিরমুখী -. নিশিগন্ধ1। মধুমুখী, 
অরবিন্দ অপুর্ব পারুলে; 

স্তন অপরাঙ্জিতা  ক্কষ্চুড়া আনন্দিতা, 

আন রনবতী কেয়া! ফুলে 

নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আঙ্ি প্রস্ফুটিত বঙ্ 
্ শারদ পার্কণে দুঃখ ভুলে । | 

আয় কুলবধু যত মুকুতা কন্ধার মত 

| চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে; 
পর যাটি নীলাগ্বরী বুটি, বেল, ত্রিলহরীক্৯__ 

_- দপ্্বরী ণ* চিত্র কর! ফুলে; 
হ্ুচিকণ বারাণপী..  কটিতে বাঁধিয়া কমি 

রাঙা কর অধর তাম্থুলে ; 

কচি মুখে সুধা হামি অবিরল পাশ 
বিকবিয়া সবলে না 



১১৪... কবিভীবলী। 
খরতে চাদের নঙ্গে বঙ্গ আলো! ক্র রঙ্গে, 

ভাবুকের মন যাহে ভুলে 17 
সাজ। বঙ্গে আজি রঙ্গে নানাঁজাতি ফুলে ॥ 

(২) 

আজিকি সুখের দিন শারদ পার্বণ; 

এসো গো প্রাচীন! যারা, লৈয়ে কড়ি-ফুল-ঝার! 
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ 

শি'খিতে দিন্দুর ভাজ ধর আরতির সাজ, 
| পর খুলে পাটের বসন; 

দরধি ছুপ্ধ মনোহর ছানা চিনি থালা ভরা 

তিল নাড়, সুধা-আন্বাদন। 

ঘুচুক চক্ষের পাপা ঘুচাও ছুঃখীর তাপ 
খই নাড়। কর বিতরণ । 

দেও সুখে হাতে তুলে, চির দুঃখ যাক, ভূলে, 

পুরাতন অজীর্ণ বসন । 

রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে পাতে দেও ঢালি, 
পরিপাগি মধুর রন্ধন | 

“দেও অন্ধ দেও এনে পেট পুরে খাই মেনে” 

আহা শোন বলে ছুঃখীজন; 

| দরিদ্রের মনোরথ.. খুরাতে সহজ পথ 

হেন আর পাবে কদাচন। 
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দেও অন্ন দেওঢালি, এ সুখ রবে না কালি, 
দশভুজ। ত্যজিলে ভবন ্ 
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন! 

(৩) 

হান রে শরত-টাদ কিরণ বিস্তারি ঃ | 

পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার 

পদত্রজে পথিকের সারি ! 

অই গৃহ দেখ! যায় বলিতে বলিতে ধায়, 

আশার কুহুকে বলিহারি ! 
আশয়ে মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে, 

বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি + 

হাসা রে বিনোদ শশী. বিনোদ গগনে বষি 
প্রাচীন কিশোর যুব! ধনাঢ্য ভিখারী, 

বিপুল বঙ্গের মাঝে. ম্ুর-বিমোহন সাজে 

পাতিয়াছ ভাল যাদ্ধুকারি ।__ 

জলে জলে চলে তরি. তরঙ্গ বিদার করি 
মনোস্ুখে দেখি আখি ভরি; 

পুষ্প যেন জলময় আলোমাখা রিচ | 
_ ভেসে যায় নদী-নদোপরি | 

করে খেল! দলে দলে তারুই তেচেঙ্গ' জলে, 
পড়ে দাড় ঝুপ্ ঝুপ.করিঃ তর 

ধীরে তরি আগুয়ানা . উচ্চে হয় দারি-গান | 
তিমূলে সুধা বহিকরিঃ ' 2 



১১৮ | কবিজাবলী। | 

নন্দে রিহ্বদ মন . ভালে জলে কত জ্বন, 

বঙ্গে আজি কি নুখ-লহরী ! 

হাঁস্ রে শরত চাঁদ কিরণ বিস্তারি ৷ 
(৪) 

হাঁস রে আকাশে বসি কমুদ-রঞ্জন।- 1 

স্বাল ধুপ, জ্বাল ধুনা, শঙ্-ঘণ্টী-রব দন 

| কর বঙ্গ-বাপী যত জন; 

পড় মন্ত্র দ্বিজণণ, জবা বিশ্ব অগণন 

বৃষ্টি কর, মাখাঁয়ে চন্দন; 

দেও জল দূর্বাদল পঞ্চগব্য সিন্কু-জল 

স্বাহ। শ্বাঁহ! বল অনুক্ষণ ; 

ঢাঁল চর, চাল সুর! অগ্লি অগ্জলি পুর 

কর হোমে হব্য বরিষণ ;-- 

. নর-ছুঃখ নিবারিপী, আর্ধযকুল-নিস্তারিণী 
বঙ্গে বাম উদয় এখন । 

নৌবতে মধুর বোল,  কাড়া। কড় কড় রোল, 
শানায়ের মধুর নিক্ষণ, 

সুদক্ষ গম্ভীর তাল খরতাল ন্থুরসাল 

| বেণু যন্ত্র ললিত বাঁদন, 

সারঙ্ষ ম্বুল-সুরা ' '  ঘোর-রব তানপুরা 

ও এস রাজ. মধুর-গর্জন, 

| বেহালা ুপরিপাী জল-তরঙ্গের বাগী 

বীগাতন্ত্ী কোকিল-লাঞছন, | | 



আজি রঙ্গে বাক্কা বঙ্গে গভীর দামামা-দক্ষে /_ 
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্বণ! 

(৯ 

্বর্গারোহণ | 
| (১) 

“খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি 

হিরণ জ্যোতি যার,” 

বলিল! কৃতান্ত ডাকি অনুচরে 

মুখেতে প্রীতির ভার; 

“মন্বরি মংনার- লীলা আপনার, 

জীমধুসুদন আসে, 

সম্ভাষি আদয়ে, লও রে তাহারে 

বাণী-পুত্রগণ-পাশে। 

কবি-কুপ্ত-ধাম, পবিত্র কানন 
অমর ভবনে যাহা, 

নিরজন স্থান সদ মধুময় 
দেখাও উহারে তাহা ।- 

যাওক্রতগতি... যাওযাও সবে 

সুখে বংশীধ্বনি কর, 

কু্গুমে গাথিয়া | সুন্দর মানিকা 

নট পলা হর 



১২ 
ই, 

ভুক্ত বুদুখ..  সংসার-কারাতে 
প্রীমধু দুঃখেতে আনে, 

স্বর করি যাও যশোগীতি গাঁও, 

লও কবিকুঞ্জ-বাসে ।” 
| (২) 

খুলিল ভ্বরিতে উত্তর তোরণ, 

সঙ্গীত বঙ্কীরে ধায়? 

. দিখিঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে 

গং ্ 

রঙ্গে যশোগীত গায়, 

“এন এন সুখে বাণী-বরপুত্র, 

বঙ্গের উজ্ত্বল মণি, 

স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত, 

কল্পনা-হিরার খনি । 

বাক্মীকি-হোমর- নুমন্ত্রে দীক্ষিত 

মধুর ৃতস্ত্রীধারী, 

অকাল কোকিল, মরুতল-তরু 

ূ অনীর দেশের বারি ; 

এস ভাগ্যবান, কবিকু্জধামে, 
চির সুখে কাল হর | 

চিরজীবী হয়ে চির, আকাঙ্ষিত 

জয়-মাল্য শিরে পর 7৮ 

বলিতে টি | ঘেরিয়া নকলে 

মণ্ডলী করিয়া আপি, | 



শীর্ষ সাজাইল হাসি। 
0৩ 

সখীগণ চলে " কবি-কুঞ্ধবনে 

ফলকণ্ঠ ঝরে সুরে, 
কুন্ুম-বাসিত 

মন্দ মলয় 

টির জমর-বঙ্কার, 
| শ্যামার সুন্দর তান, | 

বেণু-বীশা-শ্রত অন্ফুট কাকলি 

পুলকিত করে প্রাণ, 

ভুলে মর্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি 

মধু সেআশ্বাহ পায়, 

অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি 

_. কবি-কুঞ্জপানে চায় | 

চারি পাঁশে বাম! | 'ফলকণ্ঠ-হ্বরে 

| মধুর কীর্তন করে, রা 

১২১ 

আকাশে পবনে, শ্রাণে | সুবালিত | 

মধুর নঙ্গীত ঝরে ; 

ধবে উতরিলা লন কবি-কুজধামে 
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি, 



১২২ 

| 4:28 

সদা মধুময় .. কবিকুঞ্জ সেই. 
সুমিষ্ট নকলি তায়।. 

স্বভাবের গুণে কলি সুন্দর 

ক্ষণে রূপভেদ পায়; 

এই ইন্ধন: তনু মনোহর, 

_ গ্শন উজ্জ্বল করে, 

ঝলকে বলকে ক্ষণ পরে এই 
বিজলি সুহাস ধরে, 

সতত সুন্দর শরতের শশী 

সুনীল অন্বরে ভাসে, 
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি 

.. তরু-কোলে-কোলে হাসে, 

, স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর, 

ল্সীরসম শোভ। পায়, 

নদী-নদ-বারি... অম্থত সথ্চারি 
প্রবাহ ঢালিয়া যায় 

_অতাপ অনল, অশোক বাসনা, 



লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর 
অহে বঙ্গ-কুলরবি, 

বতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া 
ভাবিব তোমার ছবি; 

'আকর্ণ-পুরিত সেই নেত্রদ্বয় 
 সুহৃত্রজজন ভাগ, 

মধুচক্র-সম মধুর ভাগার 
সরল কোমল প্রাণ; রর 

আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর 

শোভিত আশার ফুলে, 

উৎসাহ-ভািত বদন মণ্ডল 
পঙ্কজ বান্ধব কুলে ॥ ূ 

বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়, 
| গোৌড়-সম্ভতি-সার, 

প্রিয়ম্বদ সখা . রি ্ প্রণয়ের তরু, 

কামিনী-কষ্ঠের হার, 

সাহিত্য-কুস্থমে প্রমত্ত মধুপ, 
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি ৮» 2 

. প্রীমধুহ্দন কবি। 

১২৩ 



১২২ 

6৬) 

গেলে চলি' মধু. দাঃ 

পাইয়া বছল ক্রেশ, 

| ক্ষিপ্ত গ্রহপ্রায় ধরাতে আতিয়া 

স্থলিয়া হইলা' শেষ ; 
ছিলে উদ্দাসীন, গেলে উদ্বাসীন, 

জয়মাল্য শিরে পরি, 
. অনাথ ছুপীরে . কারকাছে বল 

গেলে সমর্পণ করি। 
ভেবেছিল। জানি তুমি গত যবে 

'অনাথপালক, তোমার বালক 

অঙ্কেতে তুলিয়া লবে+ 

হবে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে, 
পুরিবে তোমার আশা, 

বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাগারে, 
উজ্জ্বল করিয়া! ভাষা! . 

হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর 

ফেন এ কুখ্যাতি ভবে? 5 

যেজন দেবিৰবে ও পদবুখল 
[নেই জে দি হবে! 



. আবক্রমাগম |... . ১২৫ 

সহৃৎ্-সমাগম | * 
বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বক্ষে, 

বাজ দেখি বীণা আনন্দের অঙ্গে, 
ভাষা দেখি হৃদি সুখের তরঙ্গে 

_. মাচায়ে তাহাতে আশার ফুল । 
. শুনিয়া প্রাচীন ““অর্ফিয়স”-গাঁন 
পাইল চেতন অচল পাষাঁণ ; 

শ্যামের বাশীতে যমুনা উজান 
বহিল উল্লাসে রসায়ে কুল ॥ 

তুই কি নারিবি চেতন পরাঁণে, 

সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে, 
উলিয়া! জ্বোত ঈষৎ প্রমাণে 

ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ? 

“কোথা বাল্য-সখা"__বলি একবাঁর 
ডাক দেখি সুখে মিলাইয়। তার, 

“এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার 

আশার কাননে খেলাতে যাই ।” 

শাও, বীণা, খাও “নবীন জীবনে 
খেলিলে আনন্দে যাহাঁদের বনে, 

হাঁসিলে, কাদিলে, ভেটিলে স্বপনে,__ 
আজ. কি তাদের স্মরণে নাই । 

5 কলেজ রি ইউনিয়নের দ্বিতীয় সা্ঘংসরিক উপরক্ষে। 



১২৬ 

“স্মরণে কি নাই দে লো রভময় 
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়, 
তড়াগ, প্রাঙ্গন, সেতু, শিক্ষায়, 

ক্ষড়ালে ম্বাহাঁতে শৈশব-মায়। ) 

“স্কুলিলে কি সেই উৎপাহ"লহরী, 
ভাসাঁতে যাহাতে জীবনের তরী 

তরঙ্গ তুফান, হেয়জ্ঞান করি, 
উদ়্াতে. নিশান বিচিত্র কায়! ॥ 

“পড়ে ম। কি মনে কত দিন, হায়, 

“মা_ মা" বলি প্রবেশি আলম 

কত সুখে খেতে সখায় সখাস় 
জননী তুলিয়া! দিতেন যাহা । 

“সেইরূপ পুনঃ করিয়া উৎ্মলৰ 
জীবন-মধ্যাহ্ছে এস সখা সব 

লভি একদিন--যে সুখ দুল্পভ 

সংলার-ছুফানে ডুবেছে আহ! ? 
“নবীন গুবীণ এস সবে মেলি 

পরাণে জড়াই পরীণ-পুতলি, 
ষে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি 

করেছি প্রাণের কপাট খুলে । 
লঘু আশি, হার লঘু হুষ। লন 

শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে 



সুহ্ৃৎসমাগন্স ৭ ১৬, 

বাঁধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে 

স্বার্থ, ছিংসাঁ, ছেষ সকলি ভুলে । 

“তৰে কি এখন নাঁরিবে মিলিতে ? 

গা চিন্তা, আশা, যখন হদিতে 

তুলেছে তরঙ্গ প্রাবল গতিতে 
বাননা-ঝটিক1 বহিছে ষবে 2, 

“করিলে যে আগে এত নে কল্পন।, 

ধরিলে যে হ্ধদে এতই বাসনা, 

শুধু কি মে নব প্রলাপ জল্পন1_-. 

ছিন্ন তৃধবৎ বিফল হবে? 

“চেয়ে দেখ সখে, রয়েছে তেমতি 

পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি, 

তেমতি সুন্দর সুঠাম মূরাতি 

 পেই স্তস্তঙেণী হানিছে হায় । 
“আমরাও তবে ন! হামিব কেন ? 

হাবিতাম জুখে আগে ঘষে যেমন 

অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ 

ভানু, বৃষ্টিধার! ধরি মাথায় । 
অই গৃহ, মাঠ, পথ, ঘরোবর, 

অহে হ কত দিন হের কত বার, . 

ভেবেছ কি কু কত রত্ব তার 

করাল ক্ৃতাস্ত করিল! রি? 



১২৮ 

ফোথা। সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর 

অতুল্য “দ্বারিক” বঙ্গের মিহির | 
কোথা “অনুকুল” মলয়-দমীর ! 

“দীনবন্ধু” বঙ্গ-সাহিত্য-নুরি !. 
'মু্থদন” কোথায় এখন! 
তার তরে আজ কে করে ক্রন্দন 

নহপানী তার ?-এবে অদর্শন 

বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা ! 

“কিছু দিনে আর আমরাও সবে 

ক্রমে ক্রমে লীন হইৰ এ ভবে, 

নাম, গন্ধ, শোভা? কিছুই না রবে-- 

কালেতে হইব নকলি হার]! 

“বাটি বত দিন এব একবার, 

সম্বৎমরে সুখে মিলি হে আবার, 

নহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার 

খুলিয়। দেখাই, দেখি আনন্দে । 

“আর কত কাল বাঁচিব তা বল__ 

বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল 

কবে যে ফুরাবে__ছাড়িয়া কল 
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে ! 

“এ শোকের ছায় হায় রে যখন-_-. 
_ পড়ে নাই ঢাকি হুদয়-দর্পণ, 



২ ই 

পূ মহী, ডি মন--. 
.. সক্লি হন্দের মাধূরীময় 5 

“সবে ষখ্যভাব-্নাছিল বিচার 

কিবা সে কাঙ্গ'ল রাজপুত্র আর, 
একই আমন পঠন সবার-_ 

ূ সদাই হৃদয় আনন্দময় 

“সেই সুখময় স্ুহৃতের মেলা 

পেয়েছ আবার কর. বে খেব, 

সুখের সাগরে ভাষাইয়া ভেলা, 

খেলাইতে যথা শৈশবকালে 1” 
বাজ বীণ। আজ, মিলে সব তার, 

করিয়া সবছুল মুল ঝংকার, 

প্রণয়-কুন্ুম ফুটারে সবার, 
বাজ্রে মধুর জলদ তালে ॥ 

বষস্ত-পঞ্চমী তিথি আক্ি বন্ধে, 
জাগ বীণা, জাগ আনন্দের সঙ্গে, 

খেলাইয়! হছে সুখের তরঙ্গে, 

মাচায়ে তাহাতে আশার ফুল | 

শুনিয়া প্রাচীন “অফিধ়িন”-গান 
উঠিল চেতিয়া, অচল পাষাণ ; 

ম্যামের বাশীতে যমুনা উক্তান | 

আট ল্লাদে রদায়ে কুল। . 



তুইকি নারিবি চেতন-পরাঁপে, 
সুহৃত-সঙ্গমে এ সখের দিনে, 

উথলিয় আত অলপ প্রমাণে 

ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ? 

কাল-চক্র। 

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহ্রা-_ 
| উন্নত গগন'পরে, 

ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে 

উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া ॥. 
মানবে দেখায়ে পথ 

চলেছে তড়িতবৎ 

প্রভাতিয়। ভবিষ্যৎ, ভূমগুল ভাঁতিয়। । 

হেরে নে নক্ষত্র-ভাতি | 

দেখ রে মানবজাতি 

ছুটেছে তাদের সনে 
আনন্দ-উৎসাহ-মনে 

নিজ ণিজ উন্নতির জয়পত্র বীধিয়া | 

চলেছে চাহিয়া দেখ 
যোদ্ধা যোদ্ধা এক এক . 



জলধি, পৃথিবী, মেরু 

_.. প্রতাপে হয়েছে ভীরু, 
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া । 

চলেছে বুধমণ্ডলী 
নরে করি কুতুহলী, 
চক্র মূর্্য গ্রহ তার! 

ছিড়ির়া আনিছে তার! 
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞানভোরে বীধিয়া । 

আকাশ পাতাল গত 

পঞ্চভূত আদি যত 
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া । 

| দেবত। অস্থুরগণ 
ক্রমে হয় অদর্শন, 

ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কীপিয়া | 
সরত্বতী কুতুহলা, 
সাহিত্য দর্শন কলা 

ন্বহস্তে সহত্মাল] দ্িতেছেন তুলিয়া । 
কমল। অজন্র ধারে 

_ ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে র 
ধনরাশি স্তুপাঁকারে দিতেছেন ঢালিয় 1 

কবিকুল কোলাহলে | 

সুখে জয়ধ্বনি বলে 



চি, ্িং 

উন্নতি-তরঙ্গ সঙ্ষে 
. ছুটেছে অশেষ রঙ্গে | 

স্রজীতিন্সাহস-কীন্তি উচ্চৈঃগ্বয়ে গাহিয়া । 

অই দেখ অগ্রে তার 

পরিয়া মহিমা-হার 

চলেছে ফরাসী জাতি ধর! স্তব্ধ করিয়া! । 

অস্থির বাসনানলে-_ 

_ স্থাপিতে অবনীতলে 
সমাজ শৃত্বলমাল! নব সুত্রে গাখিয়। | 

চলেছে রে দেখু চেয়ে 
শতবাছ প্রপাঁরিয়ে 

অর্ধ সাগর! ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়! 

আমেরিকা-বানীগণ, 

নদ, গিরি, প্রন্জবণ, 

জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বীধিয়। 1 

পুরাতে মনের সাধ 

| রি মঙ্গবোশে উঠিতেছে খন্ষিয! | 

বিনতা- -মন্দম- সম. হু 

রা ধ'রে নিক পরাক্রম 
রঃ দেখু রে আসিছে: রুষ্ রনুমন্তী খ্রাসিয়! । 



ফালচত্র। ৯৩৩ 

ইতালি উতল। হ'য়ে | 

_ স্বকিরীট শিরে লয়ে 
আবার জাগিছে দেখ্ হুহস্কার ছাড়িয়া! । 

_. বিস্তারিয়া তেজোরাশি 

_ দ্বেখ্ রে বটনবাপী 
আচ্ছন্ন করেছে ধরা, 

মরু দ্বীপ সসাগরা, 

যতদূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়! | 

প্রকাঁশি অনীম বল 
শাসিছে জলধিতল 

শিরে কোহিনুর বাধ! মদর্কে মাতিয়া 1 

তবুও বারেক কি রে দেখিবি ন! চাহিয়।__ 

হতভাগ্য হিন্দুজাতি !_ 
শোভে কি নক্ষত্র-ভাতি 

উন্নত গগন”পরে ধরাতল ভাতিয়। । 

ছিল সাধ বড় মনে 

ভারত(ও) ওদেরি সনে 

চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া? 

আবার উজ্জ্বল হবে | 

অব প্রজ্বলিত ভাবে শু 

ভারত-উন্নতি ক্রোতে চলিবে রে.ভালিয়া। 
সি 



১৩৪ কবিভাবপী। 

_ জন্মিবে পুরুষ্গণ, 
বীর, যোদ্ধা অগণন, 

রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আকিয়া 

সে আশ! হইল দুর, 

নীরব ভারতপুর, 

এক জন(ও) কাদেনা রে পুর্বাকথা ভাবিয়া । 

এক্ষিতিমগুল মাক 
আর্ধ্য কি রে নাহি আজ, 

শুনায় সে রব কেহ উক্িঃম্বরে ডাকিয়া 

সে সাধ ঘুচেছে হায় ! 

আয় মা জননী আয় 

ল'য়ে তোর ম্থৃতকায় 

মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া ! 

হর । 

অই কুহুরিল পিক ললিত উচ্ছবাসে ! 

হিমখতু অবলান, আকুল পাখীর প্রাণ, 

হৃদয়ের বেগ ভার হদি-তটে রয় না! 

.. হায়! বঙগ-হুদি কেন অই রূপে বয় নাঃ 

৫ - কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে _ না? পারি! 



রৃছন্বর। | রি | ১৩৫. 

হাসির তরঙ্গ তোলে, 'অধরেতে ধরে না।_ 
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হালে না? 
শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলী 

অচেত মলয় বায় . নেও রে ছুটিল হায়! 

ছুটিল কুন্থম রেণু, সেও ধৈর্য্য মাঁনে না !-. 
অমনি আবেগ-আ্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না? 
তুমিও কি সরোবর অই কুছম্বরে 

চলেছ লহরী ভুলে. মঞ্তরিত তরু-মূলে, 
উতলা প্রাণের কথ জানাতে তাহায় ?- 
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায় ! 
কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিনি, 

ছটেছ সাগর-পাশে মাতিয়1কি অই ভাষে, 
বলে! না লে! কি আশ্বাসে ? বলে। নে কাহিনী ;-_ 

শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চির-খর্দী | | 
জড়ে চেতনের ভাঁষ! বুবিয়া চেতিল ।- 

কি বলিছে কুছুম্যরে কে বুঝায়ে দিবে নরে, 
ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন $ 

বনের পাখীর স্বরে চকিত ভূবন ! 

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়! ্ঃ 
সঞ্চারি আশার লতা ৃ শুনায় অমনি কথা ?. 
অমনি রি ঢু ভাবে £-নাছি কি সমন রি 



১৩৬ | কবিভাবলী। 

হাসি, কান্না, কি উন্তাস নাহি কিরে আর 
কাহার (ও) হুদয়-মাঝে অমনি ধ্বনিতে বাজে 

বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ।ঁন তুলিয়া? 
হানে, কাঁদে, ভাবে বঙ্গ উৎনাহে ভূবিয়া ! 

কে আছ হে কবিকুলে গভীর-হুদয় ! 
গ্রাও একবার শুনি. জীবন সার্থক গুণি 
অমনি মধুর স্থরে গভীর উচ্ছার, 
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাঁস। 

 উচ্চতারে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয় প্রাণ, 
প্রাচীন যুবক জনে লও হে আশার বনে 

উন্মত্ত করিয়। গানে, কুহুক দেখাও $- 

প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ নিশিতে মিশাও ! 

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি _ 
পরম্পরে রাখি ভর পাষাণে পাষাণ-স্তর 

কি রূপে “মিশর-স্তস্ত” মিলনের জোরে 
বিরাজে অনন্ত-কোঁলে, বিনা অন্য ভোরে ! 

ভূধর করিছে চূর্ণ সিদ্ধুর সলিল ! 

বলো হে কিসের , বলে, .সে সলিলকণ! চলে ! 

দিনে দিনে, পলে পলে, _ ন1 হয় শিখিল ! 

জলে জলকণা বাঁধে কি গভীর মিল ! 

কার হদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ? 
দেখাও হৃদয় খুলে. রঃ ডি যাউক ছলে, 



মে তরঙ্গ-ক্রোতে মিলে ভান্ুক তেমতি 
গুনে ও কোকিল-ধ্বনি প্রকৃতি 'যেমতি ! ১ 

না যদি ভাসাঁতে পারো উৎসাহে তেমন, 
হানাও হে বক্ষে তবে  নিগুঢ় রহস্য-রবে, 

বঙ্গ হৃদয়ের শিলা করি উম্মোচন |. 
হাসিলে পাসরে ব্যথা! গোলাঁমের (ও) মন । 
সে রলে হাসাতে পারো হাসাও উচ্চেতে £ 

যেন সেহাসির সনে হাসে সবে ফুল্াননে 
হানে যথা কুছুম্বরে মহী পাগ্ধলিনী !- 

কে জানে হে বঙ্গ-কবি গাঁও নে কাহিনী । 

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আল্রাণ ! 
সৌরভে পরাণ ভরি  ছোঁটে জীবনের তরি, 

যে হাসি তরঙ্গে ভাসি, কালের পাখারে 1- 
ভাদিত যে হাদি “রোমে” “হরেসের” তারে । 

যে হাসিতে গুভাঁকর উজলি গগন, 

প্রা্বটের কাল ঘন করে প্রিয়-দরশন, 
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর, কানন !-. 
তেমতি হাসিতে ফুন্্র কর বঙ্গজন | 
ন1 যদি হাসাতে পার সেগভীর বেগে, - 

গাইয়া করুণ রবে. পরাণে কীদাও লবে- 
_ বঙ্গবালা, স্বদধ, যুবা শিখুক কাদিতে- ॥ 
 হতিতরে জীবনের উচ্, 1স তুলিতে । ... 



১৩৮  কষহিভাষলী। 
স্ব 

- ভেবো ন1 হে হবদনারি নিবারি তোমায় 

পাতিতে সে চারু ফাদ -শেত্র-কোলে অদ্ধ ছাদ, 

অন্য অদ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি !_ 
দে হাসির অমিয়তা ভেবোন! না জানি । 

ভেবনণ তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন 
নিবারি তোমায় ভাহা নিত্য তুমি হাসে যাহ! 
যে হাসি হাসিয়া তব পরাঁণ যুড়াও !_ 

_স্ুবতী, প্রবীণা, কিবা কিশোরে ভুলাও ! 
ভেবোন। জানি না৷ আমি কিবা নে মধুর 

শিশুয্ন অধরতলে হাদির অমিয়া-ছলে 
ঢলে যাহ! ধরাতলে জীবন জীয়াতে ! 

ঢেলেছি সে সুধারাঁশি তাপিত হিয়াতে ! 
ভেবোন। জানি না বঙ্গ কাদে নিরন্তর 

আপন আপন তরে ক্ষুত্র শোক-তাপভরে, 
বরে ঘরে ভাঙ্গ। ভাঙ্গ। কত নীর-হার !_ 
বঙ্গেতে আছে হে, জানি, যে শোক বঞ্চার! 
না চাহি সে কারা, হানি, সে উৎসব-রোল ; 

মাদকতা নাহি তায় ! বনুধায় না উলায়। 

হুদয়-পাথার তায় উথলিত হয় না !-- 

দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্সিধ নীর বয় ন1! 
অসার নিঃ ত ই বঙ্গের হৃদয়! 



ন! জানে উৎসাহষাণে প্রাবের প্রলয় ! 
জগৎ-ভাঁসনে। বেগ বঙ্গেতে কোথায় ? 
বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ের 

গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত, 
নিঃআ্রোত বঙ্গের হৃদি শ্বোতেতে ডুবাও 1 
রহষ্যা, রোদন, কিন্বা উত্বাহে ভানাও । 

এসে ভ্রাতঃ কবিকুলে আছ কোন জন ! 

শুন হে গভীর স্বর. কিঝরিছে মনোহর 
কোকিলের কুছুরবে !-অমনি কীর্তন 
না! শিখিবে যত দ্বিন, ছেড়োন। বাদন । 

হে কামিনীকুল, স্থৃত বঙ্গের পীযূষ ! 
কর পণ শিখাবারে . পতি, পুত্র, তনয়ারে 

সফল করিতে এই কবির স্বপন 1 
রেখো মনে ভ্রৌপদীর বেনী-বাঁধা-পণ ! 
ভুলে? না ও. কুছন্বর-্-ভুলোনা আমায় ! 

হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা ;, 
বাষি ব'লে অনান্াত ফেলে। ন৷ ইহায় 17 
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায় ! 

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক ! 
কারে যম্বোধিব আর  লইতে.এ উপহা'র ! 
বাকা চাদ আক যাঁর হৃদয়-রাকায় . 
সমর্পি তীহারই করে, স্মরিয়া সবায় | 

স্থলোনা ও কুহুন্বর-_-ভুলোনা, আমায়! 



১8৬ 

| ভোরতবর্ষে যখন বোগবারসাদহিগের অতাস্ত প্রাহু- 
ভাব, এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ভ্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ 

_ করিকা মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন চা নামে 
একজন মহারাষ্্রীয় ব্রাঙ্মণ শ্বদেশের হীনতাঁয় একাস্ত দুঃখিত 
হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং 

পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া! বীরত্ব এবং উৎসাহ প্রবর্ধক গান 
করিয়া বেড়াইতেন। শিবজীর সময় হইতে তাহার প্রণীত 

_ সঙ্গীত মহারাক্্ীয়দিগের মধ্যে সব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত 
আঁদরণীয় হয় । মাধবাচার্ষ্ের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কের। 

দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ 
_ স্মবলম্বন করিয়! ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।) 

“আর ঘুমাইওন1 দেখ চক্ষু মেলি, 

দেখ দেখ চেয়ে অবনীমগুলী 
কিবা সসঙ্জিত কিবা কুতুহলী 

বিবিধ মানবজাঁতিরে লয়ে । 
মনের উল্লামে, প্রবল আশ্বাসে, 

প্রচণ্ড বেখেতে, গভীর বিশ্বাসে, 

রঃ বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে, 
' দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে ।-- 

৮ হোথা! আ [মেরিকা নব অস্যুদয়”৮_ র্ 

মা গৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আঁশয়, 
_. হয়েছে অধৈর্য নিজ বীধ্যবলে, 
ছাড়ে হকার, জ টলে, 



১৪১ 

মধ্যস্থলে হেথা, আজন্ম পুজিত1 
চির-বীর্ধ্যবতী বীর-প্রসবিতা, 
অনভ্ভযৌবন] ঝুনানী মওলী, 
মহিমা-ছটাঁতে জগত উজলি, 
সাগর ছে'চিয়া, মরু গিরি দলি, 

কৌতুকে ভাঙিয়! চলিয়া যায় | 
আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী, 
তাতার, তিব্বত, অন্য কৰ কি, 
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, 
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 
দাস করিতে, করে হেয় জ্ঞান, 

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
বাজ্রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ॥* 

এই কথা বলি মুখে শিক্ষ। তুলি 
শিখরে দীড়ায়ে গায়ে নামাবলী, 
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলি 
_.. শ্বায়িভে লাগিল জনেক রাঃ ॥ 

আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাটি,. 
সুগৌরাজ তনু, সন্র্যাসীর ঠা 
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_ শিখরে দীড়াযে গায়ে নামাবলী 

নয়ন জ্যোতিতে হানিল বিঞ্কলী, 
বদনে ভাতিল অভুল আভা 1-- 

| নিনাদিল শষ করিয়া উচ্ছাস, 

পবিংশতি কোটি মানবের বাল, 
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস! 

_ রয়েছে পড়িয়া শৃম্বলে বাধা । 

আর্য্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহার! 

সেই বংশোভ্ভব জাতি কি ইহারা ! 

জন কত শুধু প্রহরী পাহাঁর', 
দেখিয়া! নয়নে লেগেছে ধীধ। ! 

ধীক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে, 
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে, 

দিয়াছে সঁপিয়া শক্র-করতলে, 

মোণার ভারত করিছে ছার ! 

হীনবীর্ধ্য বম হয়ে রলুতাঞ্জলি, 

. অন্ভকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি, 

 হ্যাদে দেখ ধায় মহা কুভূছলী 

রতনিবষী যত কুলাঙ্গার? 

বি এসেছিল: যবে বআর্ধ্যাবর্ত- -স্ভুমে, 

0 টক অন্ধকার করি লহ: ১ 



| ভারতসঙ্গীত । | ১৪৩ 

রণ-রঙ্গ-মত পুর্ক-পিতৃগ্নণ 
যখন তাহারা করেছিল। রণ, 

করেছিল। জয় পঞ্চনদগণ, টি 
তখন তাঁহারা কজন ছিল? .' 

আবার যখন জাহুবীর কুলে 
এসেছিল তারা জয়ডঙ্ক1 তুলে, 
যমুনা, কাবেরী, নম্শদা-পুলিনে, 

দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ দাক্ষিণাত্য-বনে, 

অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রথে, 
তখন তাহারা কজন ছিল ?. 

এখন তোরা যে শত কোটি তার, 
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছার, 
পারিস, শাসিতে হানিতে হাদিতে, 

| সুমেরু অবধি কুমারী হইছে ক 

বিজয়ী পতাক ধরায় ভুলিতে, ই 

বারেক জাগিয়ে করিলে পণ । 
তবে ভিন্ন জাতি শক্র-পদতলে, 
কেন রে পড়িয়া থাকিন্ সকলে, 
কেন ন। ছিড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্থলে, 
স্বাধীন হইতে করিস্ মন? * | 
অই দেখ সেই মাথার উপরে, 
রবি, শশী, তারা, দিন দিন: ঘোরে, 



১৪৪ কবিতাঁবলী । 

ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে 
ভারত ষখন স্বাধীন ছিল। 

মেই আর্ধ্যাবর্ত এখন(ও) বিস্তৃত, 

, নেই বিন্ধ্যণিরি এখন(ও) উন্নত, 

সেই ভাগীরঘী এখন( ও) ধাবিত, 

_. পুরাকাজে তারা যেরূপ ছিল। 

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাঁশন-নম 

হিন্দু-বী রদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম? 

কীঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম, 

গীন্ধার অবধি জলধিসীম1? 

সকলি ত আছে নে সাহস কই? 

সে শস্ভীর জান, নিপুণতা। কই? 

প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই? 

কোঁথা রে আজি সে জাতি-মহিম1! 

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি ! 

কারে উচ্ৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি? 

 গৌঁলামের জাতি শিখেছে গোলামি 1 

আর কি ভারত সজীব আছে ? 

জীব থাকিলে এখনি উঠিত, 

.. শীর-পদভরে মেদিনী ছুলিত, 
_.. ভারতের নিশি প্রভাত হইত, 

.. হায় রে দে দিন ঘুচিযা! গেছে!” 



ভারতসঙ্গীত। 

এই কথা! বলি অশ্রুবিন্দ্র ফেলি, 
ক্ষণমাত্র যুব) শৃঙ্গনাদ ভুলি, 
পুনর্ধার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি, 

গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে-_ 
“এখন (ও) জাশিয়া ওঠ রে সবে, 

এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে, 

রবিকরনম দ্িগুণ প্রভাবে, 

ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে । 

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে, 
ক্ষাত্রয় ব্রাহ্মণ বৈশ্ঠ শুদ্র মিলে, 
কর দ্বঢ পণ এ মহীমণ্ডলে 
ভুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজ]1। 
জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা, 

পুজা, হোম, বাগ, প্রতিমা-অঙ্চনা, 

এ সকলে এবে কিছুই হবে না 
তুণীর ক্পাঁণে কর রে পুজা । 

যাঁও সিন্ধুনীরে, ভুধর-শিখরে, 

গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন কলে, 
বারু উক্কাপাত, বজ্র-শিখা ধরে, 

্বকার্ষ্-সাঁধনে প্রারৃভ হও ! 

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে, 

প্রতিদ্ন্বী সহ বমকক্ষ হতে, 
১৩ 

১৪৫ 



১৪৪৬ 
টি রা 

স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে, 
যে শিরে এক্ষণে পাতুকা বও । 

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে 

কার্যলিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে, 

আপনি আদিয়। ভক্ত-রণস্থলে 
সংগ্রাম করিত অমরগণ । 

এখন দে দিন নাহিক রে আর, 

দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার 

হবে না, হবে ন,খোল্ তরবার + 

এ পব দৈত্য নহে তেমন । 

অস্ত্র-পরাক্তমে হও বিশারদ; 

রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ, 

তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ, 

জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও । 

কিপের লাণিয়। হলি দ্রিশেহা রণ, 

সেই হিন্দুজাতি, দেই বনুন্ধরা, 
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরণ, 

তবে কেন ভূমে পড়ে জুটাও-? 
অই দেখ সেই মাথার উপরে, 

রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে, 

.. ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে, 



_ হতাশের আক্ষেপ । ১৪৭ 

নেই আর্ধ্যাবর্ত এখনও) বিস্ত ত, 

সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত, 

সে জাহ্ুবীবারি এখন(ও) ধাবিত, 

কেন নে মহত্ব হবে ন] উজ্জ্বল? 

বাক্গরে শিক্ষা বাজ এই রবে, 

গুনিয়। ভারতে জাগুক সবে, 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 

ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?” 

হতাশের আক্ষেপ । 

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে! 

কীদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 

গগন মাঝারে শশী আসি দেখ! দেয় রে। 

তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়? 

জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে। 

আবার গগনে কেন সুধা উদয় রে। 
রর | 

অই শশী অই খানে,  এইস্থানে দুই জনে, 
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি! .. 

কতবার প্রমদার মুখচজ্র হেরেছি! রর 



১৪৮ কবিতাবলী । 

পরে সে হইল কার, এখনি কি দশ তার, 

আমারি কি দশ এবে কি আশ্বাসে রয়েছি ! 

ূ রঃ | . 

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার, 

সে আমার আমি তার অন্য কারে! হবো না । 

ওরে দুষ্ট দেশাচাঁর, কি করিলি অবলার, 

কার ধন কারে দিলি, আমার রে হলে! না । 

| ঠ | 

লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে, 

আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল। 

অভাগার যত আশা জম্ম-শোধ ঘুচিল। 
৫ 

হারাইনু গ্রমদায়, ভূষিত চাতক প্রায় 

ধাইতে অন্ত আশে বুক বজ্ত বাজিল ;__ 

নুধাপাঁন অভিলাষ অভিলাষি থাকিল ৷ 

চিন্তা হলো প্রাণাধার,  প্রাণতুল্য প্রতিমার 
প্রতিবিম্ব চিত্রপটে চিরাক্কিত রহিল, 

হায়, কি বিচ্ছেদবাণ হদয়েতে বিধিল। 

ৃ ৬ 

হায়, সরষের কথা, আমার ম্বেহের লতা, 

পত্তিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল ; 

মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল । 



হতাশের আক্ষেপ। ১৪৯ 

৭... 

তদবধি ধরাঁসনে, এই স্থানে শুন্যমনে 

থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা £ 

কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না। 

দেই ধ্যান, সৈই জ্ঞান, সেই মান অপমান-_ 

অরে বিধি, তারে কি রে জন্মাস্তরে পাব না ? 

| ৮ 

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখণ হলে।, 

দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম | 
ভাবিতাম আমি দুখে,  প্রেয়সী থাকিত সুখে, 

দে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম । 
টে 

এই রূপে চক্দ্রোদয়, গগন তারকাময়, 

নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে; 

এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চক্দ্রাননে, 
অবিরল বারিধাঁর। নয়নেতে ঝরে রে; 

কেন নে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে? 

দে দেখে আমার পানে আমি দেখি তাঁর পানে, 
চিতহার। ছুই জনে বাক্য নাহি সরে রে; 

কতক্ষণে অকস্মাৎ, “বিধব। হয়েছি নাথ” 

বলে শ্রিক্কতম। ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে ॥ 



৫৯ : কবিতাঁবলী ॥ 

| 93 | 
বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোঁড়ে ধরে, 

গুনিলাম স্ৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে__ 

“ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী, 
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে 1৮ 

কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে ! 

ইন্দ্রের সুথাপান। 
| ১ 

এক দিন দেব দেবপুরন্দর, 

বামে শচীনতী নন্দন ভিতর, 
বলিল গন্বর্ক নখারে ডাকি + 

যাও চিত্ররথ, সুধাভাণড ভরি 
আন ত্বরা করি পীযূষ লহরী,

 

আন বাদিত্রবাদকে ডাকি ! 
আন বাদিত্র সুধাতরঙ্গে, 

যত দেবগণ বলিল রঙে, 

অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে । 
চি 

সুবর্ণ মঞ্চেতে নুর আখণ্ুল, 

চারিদিকে যত অমরের দল, 

| _ বিজলীর মত করে ঝলমল, 
| 



ইন্দ্রের স্ধাপান | ১৫২ 

বামে দৈত্যবালা রূপে করে আল, | 
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল, 
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ? 

পলকে পারে দে জগতে ভুলাতে। 

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর, 
বার কোলে হেন নারী মনোহর, 

কত সুখ তাঁর হয় রে। 

বীর বিন। আহা রমপীরতন, 

বীর বই আর রমণীরতন, 

বীর বিনা আহা রমধীরতন 

কারে আর শোভা পায় রে ! 

( চিতেন *) 

আহা মরি মরি কিবা ভাগাধর, 

গায়িল যতেক কিন্ররী কিন্নর, 

কত সুখ তার হয় রে; 

বীর বিনা আহ1 রমণীরতন, 

বার বই আর রমণীরতন, 

বীর বিনা আহা রমশীরতন . 

কারে আর শোভা পায় রে! 

* ইংরাজিতে এইব্প স্থলে কোন, বলে । এ শব্দের অনুরূপ ঠিক 
অন্য কোন শব্দ না পাওয়ায় চিতেন বেখা হইয়াছে। 



কবিতাবলী 1 

ও 

এলে" চিত্ররথ মনোঁরথ গতি, 

ন্বর্ণপাত্রে সুধা, বক্ষে বিদ্যার ঘী,৯* 

উঠিল সুরব “জয় শচীপতি” 

অমর মণ্ডলী মাঝেতে » 

দেব পুরন্দর দেবদল ঘহ, 

সুধা, সোমরস পিয়ে মুহমুভ, 

গন্ধে আমোদিত্ মারুত প্রবাহ, 

গগন কাপিল বেগেতে-_ 

বারু মাতোয়ারা" রবি, শশী, তার 

"সরুথ, দ্রিকৃপাঁল যার, 

সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে ॥ 

হ'লে। ভয়ঙ্কর কাপে চরাচর 

আকাশ, পাতাল, মহ্হী মহীধর, 

জলিহুঙ্কারে বেগেতে । 
( চিতেন ) 

_ বায়ু মাতোয়ার। রবি, শশী, তারা।, 

অরুণ, বরুণ, দিক পাল যারা, 

যবে মাতোয়ার। সুধা পাশেতে । 
৪ 

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে, 

গুণী বিশ্বাবন্ু বীণা, নিল করে, 
| হই অমর গায়কের আর একটা নাম বিশ্বাবন্জু। 



ইন্দ্রের স্ুধাপান। 

মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে, 

মোহিত করিল অমরগণে ; 
দেবাস্রুর রণ গাহিতে লাগিল, 

কিরূপে অস্ত্রে অমরে নাঁশিল, 

কিরূপে ইন্দ্র দেবরাজ হলো, 

ক্টনাইল বীণ1 বাজায়ে ঘনে ॥ 
“পুলোমদুহিতা তোমারি গৃহীত, 

অহে দেবরাজ তুমিই দেবত। ; 

রণে পরাজয় করি বাহুবলে, 

এ অমরপুরী নিলে করতলে, 

সমুদ্র মথিয়া। অম্বত লসভিলে,_ 
অহে দেব তব অনাধ্য ক্ষমতা 1” 

হ'লো প্রাতিধ্বনি__«পুলোম-ছুহিতা, 
অছে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা,-- 
ঘন ঘন ঘোঁর সুগভীর স্বরে, 
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে, 

উঠিল নিনাদি যতেক দেবত । 
ভাঁবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন, 
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন 

ছাঁড়িল হৃুস্কার দনুজঘাতা1। 
( চিতেন ) 

হলো প্রতিধ্বনি, “পুলোম-দুহিতা, 

'অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীত”. 

১৪৩ 



৯৫৪ কবিভাবলী। 

ঘন ঘন ঘোর সুশীভীর স্বরে, 
কাননে, বিপিনে, নদী মরোবরে, 

উঠিল নিনাদি বতেক দেবতা। | 
৫ 

অভি স্থললিত মু মধুস্বরে, 
আবার গায়ক বীণা নিল করে, 

মজাইল সুরললন। | 

“দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে, 

চোক ঢুলু ঢলু আনে হেলে হেলে, 

আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান, 

সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ, 
ওরে সুধা তোর নাই তুলন। | 

সদ। সেবে যারা মোমরন সুধা 

ক্ষোভ লোভ শোক থাকে না ক্ষুধা, 

রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই, 

শুর বিনে নুধা-স্বাদ জানে না। 

(চিতেন) 

“নুধার প্রেমেতে বাজ্রে বীণা, 

বল্ সুধা বই ধন্ চাহিনা, 
অমন মধুর নাই পিপাঁদা ! 

সুধা! কিব। ধন সুধা সে কেমন, 

সাধক বিনে কি জানিবে চাষা |” 



ইন্দ্রের স্ধাপান । ১৫৫ 
এ . 

দৈত্য অরিদল দস্তে কোলাহল 
করে আস্ফালন করিল কত, 

মত্ত মধুপাঁনে দিতিস্তগণে 

কিরূপে কোথায় করেছে হত। 

তখন আবার বীণা-বাদ্যকর 

বীণ। নিল করে, সকরুণ স্বরে, 

অমর দর্প করিল চুর ; 

আরক্ত লোচন ঘন গরজন ; 

ক্রমে ক্রমে সব হ'লে। অদর্শন, 

স্তব্ধ হইল অমরপুর | 

সকরুণ স্বরে বীণ। করে ধরে, 

গাইল, “যখন প্রলয় হবে, 

যখন ঈশান হর হর বোলে, 

বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোঁলে, 

জলে জলনম্ময় হবে ত্রিভুবন, 

ন। রবে তপন শশীর কিরণ, 

জগত মণ্ডল কারণ বারিতে, 
ছিড়িয়। পড়িবে ভ্রিলোক সহিতে, 

তখন কোথা এ বিভব রবে । 

এই নুরপুরী এ সব সুন্দরী | 
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে !1”-- 



টা _.. কবিতাবলী। 

অতি ক্ষুপ্ন মন যত দেবগণ, 

ঘন ঘন শ্বাম করে বিসর্জন 

ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে) 

এই নুরপুরী এ নব সুন্দরী 

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে ! 

| (চিতেন ) 

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে, 

বলিয়! কিন্নর গায়িল নবে, 

জগত মণ্ডল কারণ-বারিতে, 

ছিড়িয়। পড়িবে ত্রিলোক সহিতে, 

তখন কোথা এ বিভব রবে ! 

৭ 

গুণী বিশ্বাবন্ু সঙ্গীতের পতি, 

বীণা যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী, 
গায়িতে লাগিল প্রেমের গাথা; 

বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপঙ্জিল 
রনে ভগমগ তনু মিহরিল ৷ | 

একি সুত্রে প্রেম করুণ গাঁথ। ! 

সছুল মুল তাজ বে তাজ, 
স্বছুল স্বদুল নও বে নও, 

্ মিরা সঙ্গীতের শৃষ্টিকর্তা সুতরাং এই লক্ষৌোই হরও 
দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাক! সম্ভব | 



ইন্জের নুধাপান। ১৫৭ 

বাজিতে লাগিল মধুর বোলে, 

শবণে শীতল যতেক শ্রোতা । 

“সংগ্রামে কি সুখ, সকলি অসুখ, : 
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্, 

| মান মর্যাদা কথার কথা | 

_ ঘোঁড়। দড়বড়ি, অসি ঝান্ঝনি, 
কাটাকাটি, খোল, তীর স্বন্ন্বনি, 

কাঁণে লাগে তাল! করে ঝালাপালা, 

দেহ হয় আলা নমর-আোতে ; 

গতি অবিরাম নাহিক বিরাম, 

সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে 

চির দিন আর দন্ুজ সংহাঁর 
করে কত ভার সহিবে দেব; 
বামে শচীসতী হের স্থুরপতি, 

কর সুখভোগ রাখ বুকেতে | 

বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী, 
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, 

বাখানিল দেবগণ পুলকে | 

রতিপতি-জয় হলে। সুরপুরে 
ললিত মধুর বীণার স্বরে 
সঙ্গীতের জয় হলে। ত্রিলোকে। 

ক রে 



১৫৮ 

স্মরে জর জর দেহ থর থর, 

হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর, 

হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায় । 

নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে, 

নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায় । 

শেষে পরাজিত অচেতন চিত, 

শচী বক্ষন্ছলে ঘুমায়ে রয় । 
( চিতেন ) 

গ্ায়িল কিন্নর,_-“ম্মরে জর জর 

দেব পুরন্দর হলে পরাজয়, 

নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে, 
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায় । 

শেষে পরাজিত অচেতন চিত 

শচী বকষম্ছলে ঘুমায়ে রয়)” 

“বাজ রে বীণ! বাজ রে আবার, 

ঘন ঘোর রবে বাজ এইবার, 
আরে উচ্চতর গভীর সরে; 

ষাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক 
মেঘের ভাকে ভাক্ রে পুরে ! 

“আহে স্ুররাজ ছিছি একি লাজ, 

দেখ দেখ অই দন্গুজ সমাজ, 

বধসাজ করে আদিছে ফিরে; 



_. ইন্দ্রের শধাপান। ১৫৯ 

শিরে কণীবাধা করে উক্কাপাত, 
কর সুরনাথ দনুজ-নিপাত,। 

দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে। 

জলদ-নিনাদে করে হুহুস্কার, 
এ অমরপুরী করে ছারখার. 

পুরণ আহুতি করিতে এবে । 

কর দস্ত চুর, বজ্জধর শুর, 

রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে |” 

শুনে বজধর বেগে বজ ধরে, 

কড় কড় ধ্বনি গরজে অন্বরে, 
ভয়ে হিমণিরি টলিল। 

তখন উল্লাসে, বিদ্যারথী হেসে, 
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল । 

€ চিতেন ) 

“বেগে বজজজধর”' গায়িল কিন্নর, 

“কড় কড় নাদে গরজে অন্বর, 

ভয়ে হিমণিরি টলিল | 

তখন উল্লাসে বিদ্যারথী হেসে 
বীণাস্ত্র পাশে রাখিল 1* 

(উল কিস্দন চে 



১৬৮ কৰিভাবলী।  : 
কোন একটি পাখীর প্রতি ॥ 

ডাক্রে আবার, পাখি, ডাক্ রে মধুর! 

শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান 

অস্থতের ধার সম পড়িছে প্রচুর | 
আবার ডাক্ রে পাখি, ডাক্ রে মধুর ! 

বলিয়ে বদন তুলে, বনিয়ে রনালমুলে, 
দেখিনু উপরে চেয়ে আশীয় আতুর ! 

ডাক্ রে আবার ভাক্ সুমধুর সুর । 
চি 

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায় ; 
চকিত চঞ্চল আঁখি, ন! পাই দেখিতে পাখা, 

আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়, 

মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায় | 

কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ? 
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ? 

ডাক্ রে আবার ভাঁক্ পরাণ জুড়ায় ! ৬ 

অমনি কোমল ব্বরে সেও রে ডাকিত, 
কখন আদর করে, কত অভিমান ভরে 

অমনি বঙ্কার করে লুকায়ে খাকিত। | 

_ কিজানিবি পাখী তুই, কত সেজানিত! 



্রিযতমার প্রতি। ৯৬১ 
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্পভে, 

কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত; 

কি জানিবি পাখী তুই কত নে জানিত ! 
| ৪ 

ধিক্ মোরে ভাঁবি তারে আবার এখন । 

ভুলিয়ে সে নব রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ, 

আমারে ফকীর করে আছে দে যখন; 
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন | 

ভূলিব ভুলিব করি, বু কি ভুলিতে পারি, 

না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন, 
তবে কেন মে আমারে ভাবে না এখন? 

৫ 
ডাক্ রে বিহগ তুই ভাক্ রে চতুর ; 

ত্যজে সুধু সেই নাম, পুরা! তোর মনস্কাঁম, 

শিখেছিস্ আর যত বল সুমধুর ! 

ডাক্ রে আবার ভাঁক মনোহর সুর ! 
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুম্থুমিত লত?, 

উড়িল গণ্ধন-পথে বিহগ চতুর ;-- 

কে আর শুনাবে মোরে নে নাম মধুর । 

প্রিয়তমার প্রতি 
প্রেয়সি রে অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ! 
এত আশ। ভালবানা। নকলি কি ভুলিলে | 



১৬২ র কবিতাবলী। 

অই দেখ নব ঘন গগনে আলিয়ে পুনঃ) 
ম্বদু বু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে। 

দেখ পুনঃ টাদ আকা, মরুর খুলিয়ে পাখা, 
কদম্বের ডালে ভালে কুতুহলে নাচিছে। 

পুনঃ দেই ধরাতিল, পেয়ে জল ন্ুুশীতল, 
স্বেহ করে তৃণদণ বুকে করে রাখিছে ! 

হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়, 

যমুনা-জাহবী-কায়।৷ উলিয়! উঠিছে। 

চাতক তাপিতপ্রাণ, পুলকে করিয়ে গান, 
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে ! 

প্রেয়সি রে স্ুখোদয় অখিল ত্রহ্মাগুময়, 

কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাদিছে । 

চি 

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল ! 
লতায় কুনুমদ্লে, পাতায় লরসী জলে, 

নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল । 

শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দ্রিল মনোঁহরা, 

শীতল সৌরভ ভর] বাসে বাঘু ভরিল, 

মরাল আনন্দ মনে,  ছুটিল কমলবনে, 
চঞ্চল সৃণালদল ধীরে ধীরে ছ্ুলিল। 

বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর, 
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল। 



প্রিয়তমার প্রতি । চা ১৬৩ 

দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোঁলে, 

ঝলকে ঝলকে রূপ আলে! করে উঠিল । 

এ শোভ। দেখাব কারে, দেখায়ে লস্ভোষ যারে, 

হায় সেই প্রিয়তম অভাগারে তাজিল ! 

৩ 

ত্যজিবে কি প্রাণসখি? ত্যজিতে কি পারিবে ? 

কেমনে সে স্নেহ লতা এ জনমে ছিড়িবে ? 

সে যে শ্রেহ স্থধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়, 

প্রকৃতি পরাণ মন, কিনে তাহা ভুলিবে ? 

আবার শরত এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে 

হিমাংশু গগনে কিরে আর নাহি উঠিবে ? 
বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার নে 

আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে ? 
আঁর কি রজনীভাগে, নেইরূপ অনুরাগে, 

কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে ? 

প্রাণেশ্বরি ! পুনর্ধার, নিশীথে নিস্ত্ধ আর 

ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে? 

জীবজস্ত কেহ কবে, কখন কি কোন রবে, 
ভুলে অভাগার নাম কষ্ঠেতে না আনিবে? 

প্রেয়মি রে সুধাময়, স্েহ ভুলিবার নয়, 

কীদালি কাদিলি সুধু পরিধামে জানিবে ! 



১৬৪ কবিতাবলী | 

৪ 

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ধরিল। 

শরতে সুন্দর মহী সুধা মাথি বগিল। 
হরিত শঙ্তের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে, 

ভানুছট। তাঁহে কিবা শোভা দিয়। পড়েছে ! 

বহিলে মৃদুল বায়, . টলিয়! ঢলিয়। তায়, 

তটিনী-তরঙ্গলীল। অবনীতে খেলিছে । 

গোঠে গাভী বুধ সনে,  চরিছে আমন্দ মনে, 

_ হরধিত তরুলতা। ফলে ফুলে মেজেছে। 
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কল্কার নহ, 

শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে। 

আঁচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন, 

উড়িয়ে অন্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে । 

প্রেয়মি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা, 

বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে ! 

আহ কি সুন্দর বেশ সন্ধ্য] অই আইল! 

ভাঙা ভাঙা ঘনগুলি,  ভানুর কিরণ তুলি, 

পশ্চিম গননে আসি ধীরে ধীরে বিল | 

অন্তগিরি আলে! করি, বিচিত্র বরণ ধরি, 

বিমল আকাশে ছটা উলিয়। পড়িল । 
গোধুলিকিরণমাখা, গৃহচুড়া৷ তরুশাখা, 

* প্রেয়ষি রে মনোহর মাধুরীতে পুরিল | 



_ শ্রিয়তমার প্রতি । ১৬৫ 

কাদস্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, তরু, গজ, গিরি, 
অকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাশ্সিল। 

দেখ প্রিয়ে নুর্যয আভা গঙ্গাজলে কিবা! শোভা, 

স্বর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়। পড়িল । 

কুষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ ভরে, 
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল । 

এ সুখ সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাগুলি দিয়ে, 

শুন্য-মনে নিরালনে এ অভাগা! রহিল। 

আজি এ পুর্ণিম। নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ! 

কার সনে প্রিয়ভাঁষে দেহ মন জুড়াবে ! 
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিশ্ব মনোহর, 

পূর্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে । 
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে, 

 আঙিয়ে মেঘের মাল সুধাকরে সাজাঁবে। 

তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল, 

টাদের কৌমুদী মাখা কারে আজি দেখাবে ! 
প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি, কুন্ুম কলিকাগুলি, 

শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে_ 
“অই দেখ চক্রবাক, ডাঁকে অমঙ্গল ডাক,” 

বলে স্থধাইবে কারে, কে বাসনা পুরাবে ! 
তন্থু মন সমর্পণ, করেছিল | যেই জন, 

তারে কাদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ! : 



১৬৬. কবিভাবলী গাব ্ | 

আহা মরি কিবা দেখিনু নুন্দর 
মধুর স্বপন লহরী !-- 

নবীন প্রদেশে নবীন গগন, 

মধুর মধুর শীতল পবন, 

সরস সরসে নীরদ বরণ 
সলিল ভ্রমিছে বিহরি । 

কত সরোকজিনী সরোবর পরে, 

পরিমলময় সদ। নৃত্য করে, 

ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে, 
অপুর্জ সুবাস বিতরি ॥ 

লরোবর-তীরে ভ্ত্রাণেতে বিহ্বল, 

ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল 

পরাণ শরীর স্থুবাসে শীতল, 
বাজায়ে বাজায়ে বাশরী। 

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ, 

যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ, 
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ__ 

চিন্তা শোক তাপ পাশরি। 

ভাক্ষে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল, 

ঢালে পন্মম
ধু পূর্ণ করি গাল; ৭ 

_ ভখয়ে সুরস মবীন স্থণাল 

কতই যতনে আহরি ॥ 



আনন্দে বিঘো'র মধুমত্ত মন, 

ত্যজি বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ 

তীরে বসি ধীরে সেবে লমীরণ-_- 

হৃদয়ে সুখের লহরী | 

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদদল, 

কোরক বিকচ নলিনী অমল, 

মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল, 

পুরিয়া পুরিয়া গাগরী । 

পুনঃ উঠে তীরে স্ব মন্দ বায়, 
ধীরে ধীরে মবে তরুতলে বায়; 

নিকুঞ্ঝ ছাড়িয়া তখন সেথায় 

প্রবেশে কতই সুন্দরী । 

মধুমাখ। হালি বদনে বিকাশ, 

পল্মমধূ-বাসে পরাণে উল্লাস, 

পদ্ম-সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস" 

কুবলয়ে বান্ধে কবরী । 

বিছায়ে কোমল 
কমল পাতায়, 

_. প্রখিত নলিনীমঞ্জরী। 

তপু তলে তলে হেন মনোহর 

কমলের শয্যা কোমল নুন্দর॥ 



১৩৮ কবিতাবলী। 

দুপ্ধফেণনিভ সুচারু অস্বর 
যেন রে মেদিনী উপরি! 

এরূপে পাতিয়া কুম্থম-শয়ন, 
হাঁদিয়! হাসিয়া! বিলাসিনীগণ, 
হুদয়বল্পভ পাঁরশে তখন 

ছড়ায় ধিলাসলহরী ; 

কেহ বা খুলিয়। শ্রীবার ভূষণ 

হেমময় মাল। জড়িত প্লতন, 

পরায়ে প্রিয়েরে করিয়। যতন, 

খেলায় নয়নদফরী ; 

অলকার চুল কেহ ব1 খুলিয়া, 

জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাখিয়, 

বধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া, 

'মধরে হাসির মাধুরী; 

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্চন 

তুলিয়। বিলীনে করে বিলেপন 

প্রিয় আখি পরে- বলজ্জ বদন, 
চঞ্চল বসনে সম্বরি; 

কোঁন বা ললন1 ছলিয়া চাতরে, 

রাঙ্ষ। পদ তুলি প্রিয়হদি পরে, 
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে, | 

7 জানাঁতে প্রেমের চাকরি । 



এরূপে বপিয়া যতেক ললনা', 

হাব, ভাব, হাজি প্রকাশে ছলনা, 
কেহ ব। শিয়রে, কোন বা অঙ্গন! 

চরণ পারশে প্রহরী । 

বসিয়া এভাবে যতেক সুন্দরী, 

মধুর ললিত মোহন বাশরী, 
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি 

পুরিছে পলববল্লরী । 

সে স্থুরতরঙ্ষে মিলিয়! তখন 

উঠিল সঙ্গীত পুরিয়। কানন-_- 

শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অথণন 
“বউ কথা কও* সুন্দরী । 

উঠিল ভাঁকিয়, পুরি চারি দিক-_ 

জগৎ নংনাঁর করিল অলীক, 
বেধু বীণা রব হ'তে নমধিক 
মধুর গীতের লহরী 

বাশীতে বাজিছে--“কিবা সে সংসার* 

কোকিল! ভাষিছে-“সে নব মিছার” 
“শ্রম, আশ, ভ্রম-_-সকলি অসার” 

প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি +_- 
কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে 

পরাণ যদি না মাতে! 



“রসের বাগান--সখের মেদিনী-- 

নাঁরীফুল ফুটে তাতে। 
“যে জানে মথিতে এ সুখজলধি 

সেই লে পীযুষ পায় এ 

“সখের বাজার--হ্গুখের মেদিনী-_ 

রসের বেসাতি তায় 1” 

“হায় সে পীষুষ ! কিবা তার সম 

ভাঁব রে ভাবুক মনে ! 

“হায়, ধন, মান, যশ, প্রাণের নিগড়, 

.. কৃণ্টক, আশার বনে ! 
“এ যে সুখের ধরণী ! ভাবনা হতাশ 

ইহাতে নাহিক সাঁজে, 

“হেথ। প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে 

তবে সে আনন্দে বাজে ! 

“শুধু রদিক যে জন, রসের ধরায় 
সেই সে হরষ পায়, 

“ভূবে নারীনুধাকুপে; লভে প্রেমসুধা । 
দ্বিজ এই গীত গায় ।* 

বিহগ, বিটপী, ঝাশরী, বীণাতে 

এই শীত শুধু বরিষে প্রপাতে 

 গ্রাকৃতি ষেন বা মাতিল তাহাতে 

.. হিস্তানি বেশের চাকুরি । 
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চারু কিসলয় হইল বিকাশ; 

তরুরাজি কোলে স্ব স্বছু শ্বাস 
কুস্থুম চুম্বিল মলয় বাতা-_- . 

লিক উঠিল শিহরি ; 

তুলিয়া! কলাপ মদন-বিধুর 

_ নাচিতে লাখিল উন্মস্ত মনুর ; 

নবীন জলদ নিনাদি মধুর 

গগন রাখিল আবরি । 

গাঢতর আরে? বাজিল বাদন, 

গাঢতর আরে! গীত বরিষণ, 
গীঢচতর বেশ আরো সে ভুবন 

আধারিল যেন শর্করী ৷ 

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া, 

বিটপে বিটপে লত বিনাইয়া, 

করিল মণ্ডপ, কুন্ুমে ভূষিষা, 
ধীর নাদে স্বছ মন্মরি ! 

মণ্ডপে মণ্ডপে বুগল যুগল, 

- স্থৃতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল, 

পড়িল পরাণী-_অসাড় নকল-_ 

রহিল চেত্ন। সম্বরি ৷ 

একাকী তখন ভ্রমিন্ু সে দেশ $. 

চারি দিকে খালি হেরি চারু বেশ 
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কমল-নরলী, কোমল প্রদেশ : 
রাজিছে ভূতল উপরি। 

পাতিয়। নলিনী যত প্রাণীগ্রণ 

নরোবর তীরে সুখে নিমগন, 

কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ' 

করি, সে অপুর্ব নগরী ! 

ষড় খতু ধীরে ক্রমে আনে যায়-_ 

প্রারটের কোলে নিদাঘ জড়ায়, 

প্রা আবার শরতে লুকায় ; 

হাসিল শারদ শর্ধরী ; 

শিশিরের কোলে হিমখতু আমে? 

নিশি-অশ্রজলে তরুদল ভাসে । 

তখন (ও) উন্মত্ত অচেত বিলামে 

যতেক নাগর নাগরী ! 

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না! বলে 
সেই ভাবে তার। পড়িয়া ভূতলে. 

অচেতন চিতে থাঁকয়ে বিহ্বলে 
জগ্তত সংসার পাশরি। 

বদন্ত ফিরিয়া আইলে আবার 

জাগিয়। করয়ে ম্বণাল আহার, 

কমল পীরুষ পিয়ে পুনর্বার, 
_. পড়য়ে চেতন! মন্বরি। 
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কত যে আনন্দে প্ররুতি খেলায় 
খতুতে খতুতে ঘটনাছলায় !_-. 
নাহি জানে তারা__দিবস নিশায় 

ভাবের কত চাতুরী ! 

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ ! 
ঘোরতর যবে প্ররুতির মুখ 

ঘনঘটাঁজালে-_-পতন উন্মুখ 
বিজুলি বেড়ায় বিচরি। ' 

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন ! 

গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন 

চলে দম্ভ করি ছাড়িয়! গর্জন-_ 

নাচায়ে প্রতি সুন্দরী | 

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর 

করে আন্দোলন, অধীর শরীর-_ 
না জানে তাহাঁর?, না ভাবে মহীর 

কত সে এশ্বর্ধয-লহরী ! 

যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে 
থাকে চিরকাল প্রাণীচিত্তপুটে, 

নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে 

জগতে সঞ্চারি মাধুরী »-- 
যে ভাব পরশে মানবের মন 

বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ, 
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করে তেক্জোজালে গৃথিবী দাহন, 

স্বত্যুর মুরতি বিস্মরি -_ 

ন! পরশে কভু তাদের পরাণ 

জীবন কাটায় করি মধু পান 

নারীগত মান-_নারীগত প্রাণ__ 
নারী পায়ে ধর1 চাকরি ! 

এই রূপে হেরি সে চারু অঞ্চল; 
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ; 
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল 

ভাবিয়া! সে ঘোর শর্করী । 

ভাবিয়। হৃদয়ে উদয় ধিক্কার, 

নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ? 

ধুধু করে শুন্য পুরান্বত্ত যাঁর-_ 

হেরে উঠে প্রাণ শিহরি | 

 কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়, 
গুরুদভ ধন কি দেখিতে পায় £ 

কিবা সে সঙ্কেত, আছে রে কোথায় 

ভ্রমিতে সংসার ভিতরি ! 

পিতৃকুলগ্নত কোন্ মহাভাগে 
দিয়াছে সুমন্ত, শুনে অনুরাগে 
পুনঃ জীয়ে প্রাণ পুনঃ ছুটে আশে 

ভবিব্য তরক্কে উত্তরি? 
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নরজাতি যত হের ধরা মাঝে 
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;. 
নিরখিলে তায় হুদি তন্ত্রী বাজে, 

ক্ষুধ! তৃষ্ণ। যায় পাঁশরি ! 

এ ছার জাতির কি আছে তেমন, 

কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ? 

অপুর্ব কিবা দে নূতন কেতন 
উড়িছে ভবিষ্য উপরি ? 

ভাঁবিতে ভাবিতে কত দৃর(ই) যাই, 

পুরী প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই-_ 
তেমতি সরস কোমল সে ঠাই, 

সজ্জিত পল্লববল্পরী | 

প্রাণীগণ সেথা! করিছে বিলাস, 
তেমতি আকৃতি প্ররুতি আভাস, 

সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস, 
নেই রূপে নারী-প্রহরী । 

সেখানে রমণী আরে সুচতুরণ, 
জানে কত আরে! ছলন1 মধুরা, 
সদ1 মনে ভয় পাছে দে বঁধুরা 

ছাড়িয়া! পলায় নগরী । 

কাছে কাছে আছে সোণার পিঞ্জর, 
সুবর্ণ শিকলি শতেক লহর ১ 
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যদ্দি কেহ উঠে শুনে অন্যত্র 

বিলাস প্রমোদ পাশরি +_- 
তখনি তাহাকে বাঁধিয়] শৃঙ্খালে, 

অমনি পিঞ্জরে পুরে কত ছলে, 
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে : 

তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী | 

দেখে কীপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় , 

ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়, 

কি রূপে বাচিব করি কি উপায়, 

কি রূপে ছাড়ি সে নগরী ! 
হেন কালে দেখি বিষ্কারি নয়ন, 

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণীগণ, 
. আমারি শ্বদেশী-নহে সে ত্পন !__ 

খেলিছে বঙ্গের উপরি !- 

আহা মরি কিব]। দেখিন্ু সুন্দর 
অপুর্ব ক্পনলহরী ! 

্ািনী। 

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই। | 
চি কে রমণী অই পথে পথে গাই, 

চলেছে মধুর কাকলী ক'রে। 
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কিবা উষ্াকাল, দিবা দ্িপ্রহর, 
বীণা ধ'রে করে, ফিরে ঘরে ঘর, 
পরাণে বাধিয়া মিলায়ে স্গুতান, 
গায় উচ্চম্বরে স্থললিত গান, 

.. উতল। করিয়া! কামিনী নরে | 

অঙ্গে মাখা! ছাই, বলিহারি যাই ! 
কে রমণী অই পথে পথে গাই, 

চলেছে মধুর কাকলী ক'রে । 

নয়নের কোণে চপল খেলিছে, 

নিতম্বের নীচে চিকুর ছুলিছে, 

করুণ! মাখান বদনের ছাদ, 
যেন অভিনব অবনীর চাদ, 

কটি কর পদে ছড়ান মাধুরী, 
গেরুয়া! বসনে তনুয়া আবরি, 

চলেছে সুন্দরী ভাবনা ভরে | . 
বলিহারি যাই ! অঙ্গে মাখা ছাই, 

কে রমণী অই পথে পথে গাই? . 
চলেছে মধুর কাকলী করে। 

অই শুন গায়, পাপের জ্বালায়__ 

“পাবন। পাবনা পাবনা কিতায়? 

নাহি কি বিশাল ধরণী ভিতরে, 

যেখানে বসিয়া শ্লেহের নির্বরে, 



১৭৮ | 

মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ, 
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ, 

প্রণয়ের দাম হৃদয়ে পরে । 

যেখানে বছে না কলঙ্কের শ্বাস 

কাদাতে প্রণয়ী, ঘুচাতে উল্লান, 

বায়ুতে, তরুতে, মাটিতে, আকাশে, 

যেখানে মনের সৌরভ প্রকাশে, 
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা) 

লোকের গঞ্জন।, প্রাণের যাঁতিনণ, 

যেখানে থাকে না সখার তরে । 
৩ 

“কিবা দে বসস্ত শরতনিদাঘ 

নয়নে নয়নে নব অনুরাগ 

ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ, 

নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ 

কলিক? কুসুমে ফুটাতে শশী । 
দিব, দণ্ড, পল, প্রভাত যাঁমিনী, 

বার, তিথি, মান, নক্ষত্র, মেদিনী 

থাকে না প্রভেদ, প্রণয় প্রমাদে 
হেরি পরস্পর মনের অবাধে; 

জীবনে পরাঁণে মিশিয়া ছুজনে 

. নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে-_ 
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নয়নে নয়ন, গঞ্ডে গগুতল, 
করে করধুশ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল, 
যেন পরিমল পবন হিল্লোলে, 

যেন তরু লতা তরু শাখা কোলে, 

যেমন বেণুতে বাণীর সুস্বর, 
যেমন শশীর কিরণে অন্বর, 

তেমান অভেদ ছুজনে মিশিয়া, 

তন্থু মন প্রাণ তনু মনে দিয়া, 

ভুলে” বাহ্যজ্ঞান, ত্যজে' নিদ্রা ক্ষুধা, 

পাঁন করি সুখে অর্দীসন্দের সুধা, 

অগাধ প্রেমের সাগরে বলি” । 
৪ 

“ত্যজে" গৃহবাস, হ"য়ে সন্গ্যানসিনী, 

ভ্রমি পথে পথে দিব যামিনী, 

আকাশের দিকে অবনীর পানে, 
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে, 
জবাসম রবি, শ্বেত সুধাঁকর, 

স্বদু স্বছু আভ1 তারক সুন্দর, 
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্ল, 
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল, 

যদি কিছু পাই খুজিয়! তাহাতে, 
স্নেহের অমিয় হৃদয়ে মাখাতে, 
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যদি কিছু'পাই তাহারই মতন; 

হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ, 

দেবতা মানব নারী কি নরে | 
সুখে থাকে তারা, স্থখে থাকে ঘরে, 

পতি পদতল বক্ষঃস্থলে ধরে, 

বিবাহিতা নারী -দখের খেলনা, 
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা, 
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন, 

প্রাণের বল্পভ পতি কিব। ধন, 

ইহারাই সতী-_বিঘত প্রমাণ 

আশা, রুচি, ম্নেহ, ইহাদের প্রাণ +- 

নারীর মাহাত্ম্য, রমণীর মন 

কত যে গভীর ভাবে কত জন, 

প্রণয় কি ধন নারীর তরে ? 

“আমি মরি ঘুরে গৃথিবী ভিতরে, 
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে; 

কই-__কই পাই পুরাতে বাসন! ?. 

পেয়ে নাহি পাই হায় কি জাতনা ! - 
অরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশ! 

_ ত্যজে ধৈর্য্য ধর, মুখে ভালবানা। 
ধরে? গৃহ কর, করে' পরিণয়, 
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পাবি অনায়াসে পতি কোন জন, 

পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন, 

তবে মিছে কেন এত বিবাদ ? 

ভ্বলিবে না হয় গুড়িয়৷ পড়িয়া 

পরাণ হৃদয় প্রণয়, স্মরিয়া, 

সাহারার ্* মরু তপনে যেমন ; 

কিম্বা অগ্নিগিরি গর্ভে হুতাশন, 

জ্বলে স্থলে পুড়ে উঠিবে যখন, 
হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া, 

মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া, 
তবু ত পুরিবে লোকের সাধ । 

স্রখে থাকে তার! জানে না কেমন 

প্রাণের বল্পভ সখা কিবা ধন, 

মনের স্বখেতে থাকে রে ঘরে |” 

বলিতে বলিতে কাদিয়। কাদিয়া, 
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া ঃ 

গাহিয়! মধুর স্ৃুল স্বরে । 

“কেনই থাকিব কিষেরি তরে, 

তনু বাধ! দিয়ে গৃহের ভিতরে $ 

কারাবন্দী বম চির-হতাশ্বাস, 

কেনই ত্যজিব এমন বাতাঁন, 

আফিক| খওস্থ শ্বনাম-প্রসিদ্ধ মরুভুষি। 



১৮২ কবিতাবলী । 

এমন আকাশ, রবির কিরণ, 

বিশাল ধরণী, রসাল কানন, 
প্রাণী কোলাহল, বিহঙ্গের গান, 
সাধের প্রামাদ--স্বাধীন পরাণ ; 

কেনই ত্যজিব, কাহার তরে ? 

ত্যজিতাঁম যদি পেতাম তাহাঁয়, 

যারে খুজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়, 

বাহার কারণে নারীর ব্যভার 

করেছি বর্জন, কলঙ্কের হার 

পরেছি হৃদয়ে বাসন। করে ! 

কোথ। প্রাণেশ্বর কই সে আমার, 

কিসের কলঙ্ক-__সুধার আধার-_ 

সুধার ষগ্ডলে স্ুধার(ই) শশাঙ্ক, 

এসো প্রাণনাথ- নহে ও কলঙ্ক 

তোমা লয়ে স্থখে থাকি হে কাছে! 

তবুও এলে ন! ? বুঝেছি বুঝেছি, 
এ জনমে আর পাঁব না৷ জেনেছি, 
যখন ত্যজিব মাটির শিকল, 

ভ্রমিব শুন্যেতে হইয়া যুগল, 

হরি হর রূপে তনু আধ আধ, 
তখন মিটিবে মনের এ সাধ, 



মদন পাঁরিজাঁত । ১৮৩ 

রবির মণ্ডলে, চাদের আলোকে, 

ঠৈলান শিখরে, শিব ব্রহ্ম লোকে, 

বরুণের বারি, পবনের বারু, 

এই বসুন্ধরা, প্রাণী, পরমার, 
হেরিব সুখেতে পলকে ভ্রমিয়া, 

আধ আধ তন্থু একত্র মিশিয়ণ, 

তখন মিটিবে মনের সাধ 1 
তখন, পৃথিবী, সাধিস. বাঁদ 

তুলিন কলঙ্ক যতই আছে 1” 
হরি 

মদন পারিজাত। 

(একাদশ খ্ীষ্টান্বে ফরাসীদেশে আবেলাডনামক একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কশান্ত্র অধ্যাপন। করাইয়। 
প্রভূত যশন্ধী হন । অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলইজ! মামী এক 
সম্ভ্রান্ত কন্য] তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন । এই কামিনী 
অত্যন্ত রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন । ক্রমে ওরুশিষ্যের 
ভাবাস্তর হইয়! উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে, এবহ 

সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয় । তাহাতে ইলইজার 
পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হইয়! ইলইজাকে একটি কন্ভেপ্টে 
আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয় 
অবমানিত করেন । রোমাঁন কাথলিকদিগের মধ্যে সংসার 
বিরাগী ধর্্মাকাজ্ফী ভ্্রী কি পুরুষগণ যে আশুমে বাঁস করেন, 
তাহার নাম কন্তেণ্ট । ইলইজ সেই আশ্রমে অবরুদ্ধ হইয়া 
বহু কষ্টে দিনপাত করিত । এবং আবেলার্ডও প্রাগুক্ত রূপে 

অবমানিত হইবার পর সংসারে বিরাী হইয়া অন্য এক 



১৮৪ | কবিতাবলী। 

আশ্রমে প্রশ্থান করেন। ইহাদিগের পরস্পরের প্রণয় ঘটিত 
উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় আছে। আলেকজন্দর 
পোঁপ নামক স্ুুপ্রনিদ্ধ ইংরাজী কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে, 
একটি কবিতা লেখেন ? তদষ্টে “মদন পারিজাত” নাম দিয়া 
নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে ।) 

ত্যজিয়ে বংবারধন্ম তপন্থিনী হয়েছি, 

মায়ামোহ আঁশাতৃষণ1 বিসর্জন দিয়েছি ! 

পরিয়ে বন্ধল সাজ কমণ্ডলু করে, 
ধরেছি কঠোর ব্রত কাননভিতরে | 

দ্বিবাসন্ধ্যা, পুজ1 ধ্যান দেব-আরাঁধন! 

করি, তবু মনে কেন হয় দে ভাবনা ? 
যার জন্যে দেশত্যাগী কেন পুনরায় 

অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিগে ধায় ? 

কেন রে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে 

যে বাসনা এত দিন আছিলাঁম ভূলে ? 

ভ্বালাতে নির্বাণ বহি কেন দিলি দেখা! 

অরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখ। ! 

আয় তোরে বুকে রাখি বু দিন পরে 
পেয়েছি নাথের লেখ! অস্ত অক্ষরে ! 
এ জগতে ভালবান। ভুলিবাঁর নয়, 

মদনের পারিজাত ব্রন্মাণ্ড ঘোষয় ! 

ক্ষমা কর যোগী খষি জিতেন্ত্রিয় জন, 
ক্ষমা কর নতী নাবী তপস্বিনীগণ ! 



মদন পারিজাত। . ১৮৫, 

অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণগ্ডল, | 

তরু, বারি, লতা, পত্র যথায় নির্মল, 
নিষ্পাপ নিক্ষাম চিন্তা যখায় নিয়ত 
পরমার্থধ্যাঁনে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত, 
ক্ষম1 কর এ দানীরে, কলুষ চিন্তায় 
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায় । 
আমসিলাম যবে হেথা করে মহাব্রত 

ভাঁবিলাম হব শীন্ত্ তোঁমাদেরি মত; 

ধবল শিলার সম স্বেদ ক্লেদহীন, 

ধবল শিলার সম মমতাঁবিহীন। 

কই হলে।? অনাধ্য সে পবিত্র কামন। ! 

জীবিত থাকিতে, নাঁথ, যাবে ন1 বাসন? ! 
অদ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈশ্বর সেবিতে, 

অদ্ধেক রেখেছি, হায় ! নাথেরে পুজিতে ! 

অনাহার জাগরণে হলে! দেহ ক্ষয়, 

তবু দেখ ন্বভাবের গতিরোধ নয় | 

কাটালাম এতকাল সম্ভাঁপে সম্ভাঁপে, 
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাপে । 

কাঁপিতে কীপিতে নাথ খুলি-এ লিখন । 

প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রবিবর্জন ॥ . 
যেখানে তোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর, 
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর ! 



কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ 
আছে ও মধুর নামে কে জানে আন্বাদ। 
কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ, 
কৃতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ । 
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে 

আছি হেথা একাকিনী যে সব ত্যজিয়ে | 
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই, 
সেইখানে, প্রাণনাথ, আতঙ্কে ভরাই | 

পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার, 

অমঙ্গল-হেতু, নাথ, আমি হে তোমার ! 

 মাপারি পড়িতে আর, নহে ন। হৃদয় 3 

শোকের নমুদ্র হেরি চতুর্দিকময় | 

অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাস 
এইরূপে হলে শেষ, শেষে এই দশী1! 
বে যশ-পিপাষা আর দে হেন প্রণয় 

পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয় | 

যত পার হেন লিপি লিখ” তবে নাথ, 

করিব তোমার বঙ্গে শোক অশ্রপাত, 
মিশাইব দীঘঘশ্থাৰ তোমার নিষ্থাসে, 
কীাদিব তোমার সঙ্গে চিতের সাবের 

ঘুচাইতে এ যন্ত্রণ। সাধ্য নাই কার, 
তাই নিবেদন করি লিখ" যত পার ।_ 



মদন পারিজাঁত । গস, 

অনাথ! দুঃখীর দুঃখ করিতে সাস্তবনা 

হয়েছে লিপির হ্্টি বিধির বাসন! ॥ 
বুঝি কোন নির্ধানিত পুরুষ প্রেমিক, 

অথব। রমণী কোন প্রেমের পথিক, 

ঘুচাতে বিচ্ছেদন্থালা আরাধনা ক'রে 

শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে ॥ 
গ্রাণভোরে অন্তরের কথ গ্রকাশিতে 

এমন উপায় আর নাই এ মহীতে ! 

নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়, 

লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয় । 
খুলে দ্রেয় একেবারে প্রাণের কপাট, 

খারে ন| লজ্জার ধার, থাকে না ঝঞ্চাট ॥ 

উদয়-ভূধর হতে অস্তাচল্রে যায়, 
প্রণয়ী ছনের কথা গোপনে জানায় | 

জান ভ হে প্রিয়তুম ! প্রথমে কেমন 

সখাভাবে কত তক্কি করেছি যতন । 

জানি নাই প্রথম পে প্রেমের সঞ্চার 

ভাবিতাম ষেন কোম দেবের কুমার ; 

ঈশ্বর আপনি যেন ম্বহস্তে করিয়া 
নিশ্মাণ করিলা তোম' নিজ্ঞ রশ্মি দিয়া; 

সুধাংগুর অংশ যেন ক'রে একত্বিত,। 

নহাস্য নয়নে তৰ করিল স্থাপিত | 



১৮৮ ্ কবিভাবলী | 

_ নেত্রে নেত্রে মিলাইয়া স্িরদষ্টি হয়ে 
দেখিয়াছি কতবার পবিত্র হৃদয়ে | 

গাঁয়িতে যখন তুমি অমর শুনিত। 

কি মধুর শান্ত্রালাপ বদনে ক্ষরিত ! 
সেস্থস্বরে কার মনে না হয় প্রতায় - 

প্রেমেতে নাহিক পাপ, ভাবিনু নিশ্চয় । 

ভক্তি ছিড়ে পড়িলাঁম ইন্জ্রিয়কুহকে 
ভজিনু নাগর ভাবে প্রাণের পুলকে। 

দেবপুক্র ভাবিতাঁম, ত1 হ'তে অধিক 

প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক । 

তোম। হেন কান্ত যদি মত্যভূমে পাই, 
খষি হয়ে স্বর্গস্ুখ ভূষ্তিতে না চাই। 

যে পাবে অধিক সুখ পে যাক সেখানে, 

আমি যেন তোমণ লয়ে থাকি এ ভুবনে । 
অয়ি নাথ ! কত জন, আছে ত স্মরণ, 

বলেছিল পতিভাবে. করিতে বরণ ; 

তখনি দিয়াছি শাপ হোক্ বজ্বাঘাত, 
পরিণয় সংস্কার ষাক্ রে নিপাত । 

হাতে সুতো বেঁধে কভু প্রেমে বাধা যায়? 

বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়। 

স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়, | 

না বু'ঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়। 



মদন পারিজাঁত। ১৮৯ 

পরিণয়ে ধন হয়, নাঁম হয়, যর্শ, 

প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ। 

ভূমগুলপতি যদি চরণে আমা'র 

ধ'রে দেয় ভূমগ্ল, দিংহানন তাঁর, 
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে 

ভিকাঁরীর দাঁপী হ'য়ে থাকি তার ঘরে । 

যে রমণী নে সৌভাগ্য ভূঞ্জে চিরকাল 

কত ভাগ্যবতী সেই, হাঁয় রে কপাল ! 

কিবা সুধাঁময় সেই সুখের সময়, 

স্থখের নাগর যেন উচ্ছাদিত হয় । 
পরাঁণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে, 

পরিপুর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে । 

আশার থাকে না ক্ষোভ; ভাষার যোজনা, 

হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা । 

সেই সুখ-_স্থখ যদি থাকে মহীতলে-_ 

পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে । 

সে সুখের দিন এবে কোথায় শিয়েছে, 

কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে! 

কি হ'ল কি হ'ল হায় একি বর্ধনাঁশ, 

নাঁথের ভুর্দশ] এত, ক'রে নগ্রবাস 

কে করিল অক্ত্রাঘাত ! কোথায় তখন 

ছিল দাদী পারিজাত অভাখী দুজন? 



কবিভাবলী। 

দেই দণ্ডে প্রাণনাঁথ, তীক্ষ অস্ত্র ধরে 
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ধরে | 

দুজনে করেছি পাপ ছুঙ্জনে সহিব 
লজ্জা! করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব । 

অশ্রু বিনর্জজনে এবে মিটাই সে সাধ; 

দগ্ধ বিধি ঘটাইলি ঘোর পরমাদ ! 

আনিল আমায় হেথা যে বিষম দিনে, 

বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে, 

পরাইল বৃক্ষ ছাল দণ্ড$দিল হাতে, 

ভাব কি দে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে ? 

প্রাণেশ্বর, চারি দিকে খষিগণ যত 

করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি তত 

তোমার বদন-ইন্দু, তোমার লোচন, 
মনে মনে করি তব গুণেরি কীর্ভন ; 

নয়নের কোণে মাত্র বেদী পানে চাই 

মনে সুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই। 
যৌবন রূপের ঘটা তখনে। অতুল, 

হেরে চমত্কৃত হ'ল যত খাঁষকুল ; 

সংশয়ে বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে ? 
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে ? 

নত্য ভেবেছিল তার মিথ্যা কথ! নয়-_ 
. ষব্তীর যোগ-ধর্্ম মিথ্যা সমুদয় ! 



মদন পারিজাত। . ১৯১ 

যাই হোকৃ, নাই হবে গতি মুক্তি মম 

বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম ! 

সেই রূপে নয়নের বিষাক্ত অস্থুত 

করি” পান মনসাধে হব বিমোহিত, 

অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন 

মূচ্ছীভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন | 
নানা না, ভুরস্ত আশা হওরে অন্তর ! 

এসে নাথ ধশ্মপথে লওহে সত্বর, 

গুণ্যধামে পুণ্যজন যে '"মানন্দ পায় 

শিখাও এ অভাশীরে, মিপ্ধক'র কায়। 
আহা এই গুদ্ধ শাস্ত আশ্রম ভিতরে 

কতই পুণ্যাত্সা জীব আনন্দে বিহরে ; 

তরু লতা আদি হেথা! সকলি নিম্মল, 
সকলেই ভক্তিরনে দদাই বিহ্বল । 

পর্ধত-শিখর গুলি সুন্দর কেমন 

উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ; 

শাল, তাল, ত্বমালের তরু সারি সারি 

ুনাইছে স্বছুম্বর দিবল শর্ররী 

সূর্ধ্যকরে দীপ্ত হয়ে শ্রোতকুল যত 

শিখরে শিখরে আহ। ভ্রমে অবিরত ; 

করে কুলু কুলু ধ্বনি শিরি প্রবণ, 
গুহার ভিতরে আহ মধুর শ্রবণ । 



১৯২ কবিতাবলী। | 

সন্ধ্যা-সমীরণে এই হদের উপরে 
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে। 

হেন মিপ্ধ তপোঁবন ভিতরে আমার 

ঘুচিল ন। এজনমে ইন্ড্রিয়বিকার । 

হে বিশ্ব ব্রহ্মাগুপতি করুণ! নিদাঁন, 

করুণ! কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ। 

দেও, দেব, দেখাইয়ে মুক্তির আলয়, 

ভক্তি ভাবে লইলাম তোমারি আশ্রয় । 

এই কি আমার সেই জীবনতোধিণী | 
এই কি আমার দেই জীবনতোষিণী ? 

যৌবনের নসুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী ! 
এই কি সে করতল শিরীঘ কোমল ? 

ধরিতে হৃদয়ে যাহ! হয়েছি পাগল ! 
এই কি সে প্রাণহরা চোর! প্রিয় আখি? 
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি ! 

এই কি রে দেই তনুন্বর্ণ জিনি যার 
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে - এই মে আমার ?- 

পালঙ্ক উপরে নারী পার্খদেশে বশি তারি 

ধীরে কোন পরৌটজন বলে; 
অলকার কেশগুলি : হেরে ধীরে করে ভুলি 

ঘরে দীপ ধিকি ধিকি ম্বলে।? 



_... আদনপারিজাত। ১৯৩ 
সাধের জামগ্রী ধত, সকলি হেথায় 
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়! 
দোণার বিগ্রহে যদি পুজ একদিন, 
সেও রে পরশ দোষে হয় রে মলিন! 
হীরকে কাটিয়। কর চিকণ দর্পণ, 
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন ! 
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে; 

পরশ বারেক তারে--তারো শোভা হাসে। 
সংদারের সুখ-পদ্মা মারীও গুকায় দ্য 

পুরুষের দরশ পরশে ! 

বলে আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহাঁরে ধীরে 
নারী-আন্য নিদ্রার সরসে। 

প্রবেশি সংসারে যবে -কি সুখের কলি ! 

প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল 

যতনে ছড়ান ছিল -_ জড়ান তাহাতে 

কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াঁতে ! 
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া 
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ? 
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়, 
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায়, 

ভেবেছিন্তু ষমুদয়া পৃথিবীর সুখময় 
 নবতরু রোপেছি আনিয়! ন্ 



১৯৪ ফবিভাঁবলী। 

সে নবীন তরুএই হায় রে আমিও সেই 
কোথা গ্বেল সে আশা ভাগ্িয়া ! 

“কেন নাথ, কেন ফেন* বলিয়া তখন 
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ভুলিয়া! পরিয়া গলে বিগলিত হার, 

বলে “নাথ, হের দেখ এখনও বাহার, 
“চার। গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায় 

ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পান্তায় 
“কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশ। 
“দেই তুমি দেই আমি দেই ভাঁলবালা | 

«মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাৎ 

সেই খেলা আবার খেলিৰ ; 
"সেই পুজি সেই পণ মেই প্রাণ দেই মন 

': প্রাণনাথ সকলি গে দিব ।” 

কি দ্রিবি রে পাশলিশী-পাবি নে কোথায় + 

সাধের বাগান ভাঙ্গ। চেয়ে দেখ হায়! 

ছায়া করে ছিল তাহে যেই ছুটি তরু, | 

ব্নিতাম তলে যার যবে তার গুরু, 
একটি তাহার হায়, বমূলে ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে কোথায় চলে-_নঙ্গিনী ছাঁড়িয়া। 

বজ্সীকেতে জর জর নীর়্ শরীর, 

সেও হায় গত প্রায় বজ্রাহত-শীর ! 



রঃ মদন পারি তি ০ বি ১৯ 

রোল ে এত, সাধে _ ফুলতরু কাদে কাধে | 

কটি তরু আছে বল তার? ১. 

কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার: কাছে, | 

_ সেই ম্্রাধ ছোটে পুনর্ধার ! | 

পাগলিনী কোথা পাবি নে শোভা আঁবাঁর- 
নে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার !. 
“কোথা পাব ? এন নাথ দর্পণের কাছে, 
“দেখাই দে শোভা যত, এবে কোথা আছে। 

“কেন নাথ, নাই কি হে ?2-এই ত সে সব, 

“সেই চারু টাদ মুখ, প্রাণের বল্পভ, 

“নেই ত অমিয় মাখা, এখন (ও) তোমার, 

“নয়ন, বচন, হাসি - দর্পণ মায়ার !_ 
“সেই বাহুলত। এই অধরে. দে তিল এই 

“তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও-ত দেই ঃ 

“সেই আমি সেই প্রাণ হ্বদয়েতে দেই গান 
“তখন এখন কই প্রভেদ ত.নেই।” 

“প্রভেদ.কি নাই” হায়, হায় রে কপলী, : 
দেখ দেখি একবার নয়ন পালটি 
যৌবনের কুঞ্জবন -কত ছিল তায় 
সারি, শ্যামা, শুক, পিক পাতায় পাতায় ! 
যতনে ডাঁকিলে কাছে হরিষে আলিয়া, 

হৃদয়ে, মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়াঃ 



১৯৬ কবিতাবলী 1 

এখন(ও) কি সেই পায়, আছে কি সে সব 
নেইরূপে কাছে এদে করে কিরে রব? 

কত উড়ে গেছে তার, উড়ু উডভু কত আর 
কত হায় নীরবে বিয়া, 

অসুখে শাখীতে লুটে, ভাকিলে আসে না ছুটে 
কাদে বসি সংগীত ভুলিয়া ! 

এখন বাজে না আর সে কুহুক-বাশী 
মোহিনী মায়ার মুখে-_-সকলি রে বাসি 
নিগন্ধ জগতে এবে,_নিগন্ধ হৃদয় 
বসন্তের বাৰশুন্য, ফণীর আলয় ! 
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে, 
এখন ভিখারী--কীচ পাই না কুড়ায়ে। 
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সী, সেই আশার আরনি, 
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদ্বানী। 

“তবুও উদাদী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত 

বারেক এ শিশুর বদন" 
বলে তুলে আনি সুখে . রাখিল স্বামীর বুকে 

পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন! 



টি 

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকু্ুমে £-- 
_,.. কোথায় এমন আর. | 

কোঁমল কু্ুম হার, 

পরিতে, দেখিতে, ছু'তে আছে এ নিখিল ভুমে। ঢ 

কোথা হেন শতদল, | 
হদে পুরি পরিমল, | 

থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা। শরমে ?- 
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুস্থুমে ? 

ঃ 

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, ডুতমুকুলে ? 
কোথায় এমন স্থল, 

খুজিলে এ ধরাতিল, 

যেখানে এমন ম্বৃছু মধু ঝরে রসালে ? 

যেখানে এমন বাস 

নব রসে পরকাশ, 
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে- 
বঙ্গকুলবাল। বিন! মধু কোথা মুকুলে ?. | রি | 

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চাঁমেলি 
ঢালে কি অতুল বাঁ 

কুলনুখে স্বছ হার, 



১৯৮  কষিভাবলী । 

তরুকোলে তন্থু রেখে, অলিকুলে আকুলি 7: 
কিজাতি বিদেশী ফুল 
আছে তাঁর সমতুল, | 

রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্বপুভূলি ?. 

বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি ! 

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?- 
সরল মধুর প্রাণ, 

সুধীতে মিশায়ে ভ্রাণ, 

ভুলায় মুনির মন নাহি জাঁনে ছলনা) 

না জানে বেশ বিন্যাস, 

প্রস্ফ,টিত মুখে হান, 

অধরে অমিয় ধরি, হৃদে পুরি বানা__- 

বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললন। ! 

_ কে দেয় বিলাতি “লিলি” নলিনীতে উপম! ? 

দেশে যে কুমুদ আছে 
আনুক তাহারি কাছে, 

তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা | 
বিধুর কিরণ কোলে 

ূ  কুমুদ যখন দোলে, 
কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !_ 

কোথায় বিলাতি “লিলি” নলিনীর উপম1 



কাছ শী কুন্ম ৰ ৃ ১৯৯ 

_ কিফুলে তুলনা তুলি বল দেখি টাঁপাতে ?. 
গ্রগাঢ় সুবান যার 

প্রেমের পুলকাগার, 
বঙ্গবাদী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে | 

কোথায় ঈরানী “গুল* 

এ ফুলের সমতুল ? ৃ 

কোথা ফিঁকে “ভায়োলেট” গন্ধ নাহি তাহাতে _ 
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল টাপাতে ? 

৭ 

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে _ 
মালতী, কেতকী, জাতী 
বান্ধুলি, কামিনী, পাঁতি, 

টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভণ রে। 

কে করে গণনা তার | 

অশোক, কিংগুক আর, 

কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষাঁরে _ 

সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে ! 
০, 

কিবা নে অপরাজিত! নীলিমার লহরী !- - 
 লতায়ে লতায়ে যায়,. 
ভ্রমরে তুষি লুধায়, 



২০৬. | কবিতাবলী 1 

লাজে অবনত-মুখ্দী, তনুখানি আবরি | 

তাই এত ভাল বাসী. 

মেঘেতে চপল হানি- .. 

কে খোজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?- 

মর কি অপরাজিতা৷ নীলিমার লহরী ? 
রঃ | 

এ মাধুরী, সুধারম কোঁথ। পাব কুসুমে ? 

কোথায় এমন আর 

কোমল কুনগুম হার, 

পরিতে, দেখিতে, ছু'তে "আছে এ নিখিল ভূমে ? 

কোথা হেন শতদল, 

হুদে পুরি পরিমল, 

থাঁকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা! শরমে _ 

বঙ্গ নারীপুষ্প বিনা মধু কোথ। কুস্থুমে? 

| সম্পূর্ণ । 



কবিতাবলী 
দ্বিতীয় খণ্ড। 

কাশানদুশ্য | 

অই দেখ বারাণদী বিরাজিছে গগনে__ 
বিশাল সলিলরাশি 
সম্মুখে চলেছে ভামি,_ 

জীহ্বী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে ! 

শোভিছে সলিল-কোলে সারি সারি সাজিয়। 
শত-সৌধচূড়া-মালা__ 
কপালে কিরণ ঢালা, 

স্তম্ত'পরে স্তস্তথর, 

গবাক্ষ গবাক্ষ'পর, | 
কাধে কীধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া ! 



কবিতাবলী 

উঠেছে সলিল-গর্ডে বাঁরিদর্প নিবারি 

কত শিলাময় মঠ, 
কত অট্র'লিকা পট, 

জঙ্ঘা, কটি, ক্কন্ধদেশ অদ্ধনীরে প্রসারি । 

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে_: 

শিলা-বাঁধা স্থলে জলে 

মোপানের বেশ চলে, 

উদ্ধদেশে সৌধশ্রেণী, 
নিন্দে সোপানের বেণী 

চলেছে সলিলকুলে সরীস্থপ বিধানে । 

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে, 
কলরবে কলকল্ | 

করে জাহবীর জল; 

দিগন্তে সে কলরৰ উঠে.নিশি-বাতাসে। 

প্রাণীময় যেন কুল নরদেহে চিত্রিত ! 
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে 

পথে, মঠে, স্থলে, জলে? 



দ্বিতীয় খণ্ড । ্ 

কত বেশে নারীনর 
| আঁসে যায় নিরস্তর, 
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত । 

অই দেখ উড়িতেছে “মাধোজীর ধরারা» 

শুন্য ভেদ্ি কাছে তার 

অই দেখ উঠে আর 
ছিচুড়া্* মম জীদ্ অই, আলমগীর পাহারা ণ* 

অই দিলীশ্বর-ছ'য়া-তলে এই নগরী, 
এই উচ্চ শিল।-ঘ1ট 
এই পাহাড়ের পাট, 

৯ বস্ততঃ চারিচুড়া, কিন্তু দুইটাই অত্যুচ্চ, দূরলক্ষা। এবং 

হসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

1 দুর্দান্ত মোগল সম্রাট আওরাংজীব কাশীর অনেক 

হন্দু মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মসজীদ নির্মাণ 
উরাইরাছিলেন'| তন্মধ্যে এই একটা প্রধান মৃস্জীদ এখন ৪ 

দের্দীপ্যমান আছে । এ স্থানে পূর্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির 

ছল। মস্ভ্রীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির 
স্থাপনা হইয়াছে ; তাহাকে “মাধোজীর ধরার বলে। 
যখানে এখন মস্জীদ, পূর্বে এথানে মাধোজীর ধরার! ছিল, 
;স জন্য কেহ কেহ টিচার ০ ধরার1 বলির 
পরিচয় ঘেন। 



কবিতাবলী” 

_শতচুড়া অষ্টালিকা : 
ক্ষুঙ্জ যেন পিগীলিকা, 

অগাধ সলিলে কিন্ব! ক্ষুদ্র যেন সফরী! 

হের হে দক্ষিণে তার আজো! বর্তমান 

হিন্দুর উন্নতিছায়া 

মানমন্দিরের কায়া, 

মানসিংহরাজকীর্তি-খ্যাত সর্বৰ স্থান ;, 

অস্থিত কতইরূপ দেহেতে উহার 
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি 
গণনার স্ুপদ্ধতি, 

এরহণ-অয়ন-চক্র 

পুর্ণ খণ্ড রেখা বক্র, 
ভধরতের “গ্রীন উইচ্” অই আগেকার । 

পড়েছে সূর্যের আলো! স্বর্ণের কলসে, 
ঝকিছে দেখ রে তায় 
ঘেন ধনু শত-কায়, 

স্থবর্ণমপ্ডিত-ছুড়া দেউলের পরশে ! 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

কাশীমধ্যস্থলে অই স্থবর্ণের দেউটি-_ 
অই বিশ্বেশ্বর-ধায, 
ভারতে জাগ্রত নাম, 
হিন্দুর ধন্মের শিখা, 

অই মন্দিরেতে লিখা, 

অনন্তকালের কোলে জ্বলে অই দেউটি ! 

এ দ্দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে 
অদ্ধ বপু উদ্ধা ক'রে 

যেন বায়ুস্তর ধ'রে 

ছুর্গামন্দিরের চুড়াঞ্চ বিরাজিছে অন্তরে ; 

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা 
শুন্য-কোলে রেখা মত, 

তরুশ্রেণী সারি যত-_ 

স্বভাবের চিত্রকরা, 

স্বভাবের শৌভাঁধরা, 

হরিত বরণে ঢাঁকী স্বভাবের প্রতিমা! 

সা পন পপ শ্পাপাপপাটসসসাপাশিসপ পপ পাশা শশা পপাপপ্প্পাা পলাশ শশী সাক সেসপপীপ পপস্ প াপপ০০ 

৯. স্বামনগরের ছুর্গীমন্দির। 



৬ .. কবিতাবলী 

উঠেছে অদূরে তাঁর দ্রেবময়ী-সলিলে 

স্তপাকার সৌধরাশি,_ 
যেন সলিলেতে ভাসি ; 

কোলেতে গঙ্গীর মূর্তি নিন্দা করে ধবলে। 

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে, 

অই চইতের গড়, *%* 
বুরুজ-গম্বুজ-ধড় 

সথদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা, 

ব্যাসমূর্তি চিত্রে অকা, 

কাঁশীরাজ নিকেতন অই “সিংহ)-ভবনে । 

হে ছুর্গে ছূর্গতিহর! কাশীশ্বর-গৃহিণী__ 

ভিকারী শিবের তরে 

স্থাপিলে কি মর্ত'পরে 

এ সুন্দর বারাঁণমী, ওগো শিব-মোহিনী ? 

পা শিপিলশীশতিট 

* কাশীরাঁজ চইহ পিংহ লাট ওয়ারিন্ হেষ্িক্ষের শাসন 
কীলে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয় 

সমগ্র অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হুইয়। নিজ ভবন এই গড় পরি- 

ত্যাগ করিয়। যান। এই কেনা বর্তমান কাশীরাজের নিকেতন: 



ভ্বিতীয় খণ্ড 1 

বিশাই গঠিল| কিনা জানি না এ নগরে, 

দেখি নাই ফসীপুরি 
“পারিস” ধরাস্থন্দরী ১ 

কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে 

এ ভূবনে-_কারো বক্ষে 
এত শোভা দেখি নাই-_নিন্দ। করে ইহাঁরে। 

বাই থাক তব মনে, হে নগেক্দ্রবাঁলিকে, 

মনোঁবাঞ্কা পুর্ণ তব, 

একত্র করিল ভব 

কাঁশীতলে দয়াময়ী দীনছুঃখী-পালিকে ! 

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে 
নাহিক এমন প্রাণী, 

হেন জাতি নাহি জানি, 

কি বাণিজ্য ব্যবলার 

ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার 

আঁশ! করে মে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে । 

আমিও ভিকারী এই ভবরাজ্য ভিতরে, 



কবিতাঁবলী 

কে দিবে আমারে ভিক্ষা__ 

পাব কি আমার দীক্ষা 
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দদগ্ধ অন্তরে ?__ 

ছু'ধারে বরুণা, অসি, 

অই কাশী-_বারাণসী, 
বিরাজে গঙ্গার কুলে ধ্বজ তুলে অন্বরে । 

শিশুর হাসি। 
কি মধু মাখানো বিধি, হাঁপিটি অমন 

_ দিয়াছ শিশুর মুখে? 

স্বর্গেতে আছে কি ফুল 

মর্তে যার নাহি তুল, 
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে স্মজন ? 

স্জিলে কি নিজ-স্বখে £ 

কিম্বা) বিধি; নরছুখে 

মনে করে,__ও হানিটি করেছ অমন ? 

জানি না তুমিই কিন! আপনি ভূলিলে 

স্ছজনের কালে, বিধি? 

গড়েছ ত এত নিধি, 

. উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে? 



নবনীর সর ছঁকা। 
হৃনার শরত রাক1) 

তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ? 

কারে গড়েছিলে আগে, 
কারে বেশি অনুরাগে 

স্থজন করিলে, বিধি, স্থজিলে যখন ? 

ফুলের লাবণ্য বাস 

অথব! শিশুর হাস, 

কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ! 

ছিল কি হে নরজাতি-স্থজনের আগে 

এ কল্পনা তব মনে? 

অথবা শশি-কিরণে 

গড়িলে যখন-_-এরে গড় সেই রাগে? 

দেখায়ে ছিলে কি উটি স্থজিলে যখন 
অম্ৃত-পিপাস্থ দেবে? | 

কি বলিল তাঁরা সবে 

দেখিল যখন অই হাঁসিটি মোহন ? 



কবিতাবলী 

অযুত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে? 

তবে কেন ছাড়ে তার! 
হুধা-অন্ধ দেবতারা_ 
অমৃত অধিক.মধু ও হাসিটি পেয়ে ? 

কিন্ব! চেয়েছিল তাঁরা তুমিই না দিলে ) 

দিয়াছ এতই, হায়, 
চিরস্থখী দেবতাঁয়, 
ছুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ? 

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন 

কে না ভোলে, কে না চায় 
আবার দেখিতে তাঁয় ? 

একমাত্র আছে অই অখিল-মোহন-- 

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্মভেদ নাই 
শিশুর হাসির কাছে, 
সবি পড়ে থাকে পাছে, ূ 
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই ! 

নাহি পর, আপনার, নাহি ছুঃখ স্ব, 
দেখিলে তখনি মন ৃ 
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মাধুরীতে নিমগন,' 
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক! 

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফণটায়ে 
অই স্বরগের ভুম্না, 
অই অমরের তৃষা 

তুলিয়া হৃদয়ে__দে রে মানবে ভুলায়ে ! 

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ ৮৮৫ 

এক হৃদয়ের আলো 
উহারে করো না৷ কালো, 

অতুলন৷ দীপ উটি-_-নিও না ও হাসি। 

চাহি না শীতল বায়ু, যুকুল-অমিয়, 

চক্কর বারি কোলে 

নাচিয়। নাচিয়া দোলে, 

তাও নাহি চাই, বিধি, ও হাঁসিটি দিয় ! 

ভাস্ রে চাদের কর- হাস্ রে প্রভাত, 
ডাক্ পাখী প্রিয় স্থরে 
দোল পাঁত! ঝুরে ঝুরে 
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাঁত.; 



১২ কবিতাবলী 

উঠুক্ মানব-কণ্ঠে ললিত লঙ্গীত, 
বাজুক্ “অর্গান” বাশী, 
তরল তাঁলের রাশি 
ছুটুক্ নর্তকী-পাঁয় করিয়া! মোহিত ;-- 
কিছুই কিছুই নয় 
ও হাসির তুলনায়; 

জগতে কিছুই নাই উহীর মতন! 

কি মধুমাখানো, বিধি, হাঁসিটি অমন 
দিয়াছ শিশুর মুখে ? 

গঙ্গার মূর্তি । 

শ্বেতবরণা শেতভৃষণা 
কাহার রচিত মুরতি অই? 

চন্দ্রবিভান বদনমগ্ডলে 

কর্পুরে যেন শশী খেলই ! 
শান্তনয়নে " শান্তি উথলে, 

ওষ্ঠ অধরে হিন্থুল রাগ, 

« রামনগরে কাশীরাদ্দের ভবনে শ্বেত প্রস্তর নিশ্বসিত 

একটি সুন্দর গঙ্গার মুর্তি স্থাপিত আছে। | 
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শঙ-লাঞঙ্কিত শুভ্র কণ্ঠেতে 
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ, 

দক্ষিণ বামেতে উর্ধ দ্বিভূজ 

স্বর্ণকলস কমল তায়, 

অধঃ ছুই ভূুজে দক্ষিণ বাঁমেতে 
করতলে ধূত বর অভয়, 

রক্ত-রাঁজীব চরণ-প্রতিম। 

শুভ্র মকরে আঁসীনা স্খে, 
শান্ত-নয়না শান্ত-বদন! 

প্রসাদ-প্রতিম। শরীরে মুখে 1 

কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী ? 

কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ? 

কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে 

কাহারে দ্িতেছ অভয় বরে £ 

আছ কতকাল এ মর-ভবনে, 

কিরূপে কোথায় পাতকী তার ? 

জীয়ন্ত-জীবনে যে জল! পরাঁণে 

সে জ্বাল! তুমি কি জুড়াতে পার ? 

পরকালে যি  পাঁতকী তরাবে, 

তবে কেন এলে অবশী'পরে, 



কবিতাবলী 

কত পাপী-প্রাণ পাপের জরাতে 

ধরাতে তাপিয়া জরিয়৷ মরে ! 

মানবের ব্যথা ব্যথেকি ও হদ্দি ৫" 

তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ? 

দেবের পরাথে পশে কি কখনও 

কলুষে তাপিত মাঁনব-ছুখ ? 
বল.গো বরদে বল গে! সে কথা, 

হৃদয়মণিতে গীথিয়া রাখি ; 

না জানিকখন শমন ডাকিবে 

কখন উড়াবে পরাণ-পাখী। 

সাস্তনা বিলাতে দেবের জন, 

না যদি বলিবে-কি রূপে তবে 

চল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী 

পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ? 

কেন নিরুত্র? হে বরবর্ণিনী 
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়! হও ? 

বল-বল যেন মুখের ভঙ্গিম! 

তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ? 
অথব! তুমি সে কেবলি পাষাণ- 

অসাড় অহদি মমতাহীনঃ 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

বারি বায়ু মত সদা অচেতন 

জান না চেতন প্রাণীর খণ ! 

কিবা সে এখন কালের প্রভাবে 

অজীব হয়েছ-_অজীব যথা 

সৌন্দর্ধ্ভৃষিত শরীরী-পরাণী 
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা ! 

মৃত যদি তুমি তবে কেন এত 
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা 

এখনও যেন সে জীবন-চক্দ্রম 

সর্বঅঙ্গথরে করেছে রাকা! 

নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণ! ? 
নাহি কি তোমার বিনীশগতি ? 

ভূত-কাঁল-ছায়া নাহি কি পরাঁণে_ 

নাহি কি তোমার ভবিষ্য-রাতি ? 

হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি 

দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ, 

জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে 

কিবা! সে পার্থিব মানব-রাজ্! 



চিন্তা। 

হে চিন্তা, উদয় তোর 

কেনরে? 

কি হেতু মানব-মনে 

এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে 

হেন রে? 

কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও? 
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও ! 
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেষন-_ 

চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে-- 

মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন ! 

কি খেল। খেলাতে এসো, কি খেলায় যাঁও? 
খেলা পাক্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?-- 

লুকীতে কতই যেন আনন্দে মগন ! | 
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে, 

তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন ! 

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল 

ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল, 
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চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে 
আবার লুকাঁও কোথা তব লীলা-জাঁল! 

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া, 
কত বেশে দেখ! দাঁও ভুলায়ে ভুলিয়া ! 
উধাঁও গগন-কোলে উত্িয়। কখন 

সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল 

কতই নক্ষত্র-মালা--কতই ভূবন ! 

এই দীপ্ত প্রভীজালে জড়িত করিয়। 

অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া, 

দেখাও কতই লীলা-_কতই লহরী 

তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়। রঙ্গে, 

কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা স্থন্দরী ! 

আবার ধরণীধাঁমে নাঁমাঁয়ে, চপলে, 

ঘুরায়ে পুথিবীময় সাগর অচলে 
কত দ্ূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ-_ 

নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন 
চিত্রিত করিয়৷ চিত্তে, কর রে রঞ্জন ! 

নিশাকাঁলে পুনরায় উল্লাসে অবশা 

নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা 



১৮ কবিতাবলী 

বিরাঁজ হদয়ক্ষেত্রে, ওলো স্ুরঙ্গিণী, 

কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও ব1 পরকাঁশ 
ভয়ঙ্করী কালিমায়__ঘেোর কলঙ্কিনী। 

কখনও ব1 দিবাঁভাগে জাগ্রত-স্বপনে 
সঙ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে 
আনন্দে নাচাঁয়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও__ 

তখনি মুছিয়। তায়. কুপথের দোৌলনায় 

ইন্ড্রিয-খেলনা লয়ে আনন্দে খেলাও । 

কখনও নৃপতি-ভাঁবে বসাও আসনে, 

কখনও স্থযশমাল্য সহাস্য বদনে 

শ্রীবাঁতে পরায়ে দেও-_ পুনঃ কতক্ষণে 
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায় 

আদিয়। দেখাও ভয়, ওলো। কুলক্ষণে। 

কখনও মহসা আমি হও লো উদয় 

লইয়! শাসন-নীতি নানা লীলাময়, 

কভূ ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয় 
উৎন্তক নয়ন পথে, তোঁল কত মনোঁরথে-_ 

জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয় ! 
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কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যাঁয়, 

উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়, 

কতবার কাঁণে কাণে শুনাইলে, হায়, 

ছে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের ছুঃখ-গতি 

ফেরে না কি, ফিরাঁইলে নূতন প্রথায় ? 

কত জান, ও স্থন্দরী, খেলার ভঙ্গিমা__ 

কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা__ 
ভুলাতে ধর গে! তুমি কতই মহিমা ! 

এই আঁপনাঁর তরে পরাণে কেমন করে, 

আবার হৃদয়ে পরে পরের প্রতিমা ! 

শুধু কি আঁমাঁরি চিত্তে এরূপে খেলাও) 
কিম্বা সকলেরি, মন এমনি ছুলাও 

বাধি সুক্ষমতম ডোরে-_হারাও, কীদাঁও ? 
বল লীলাষয়ী, চিন্তে, বারি কি মন-বৃস্তে 

এমনি ভাবনা-ফুল নিয়ত ফুটাও ?. 

অন্ধকারে আততায়ী লুকাঁয়ে যখন 

আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন, 

যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন, 



২০ কবিতাবলী 

তখনও কি তাঁর মনে থাক তুমি সেইক্ষণে, 
শুনাও তাহার কাঁণে তোমার ক্রন্দন ? 

কি বলো, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে 

নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে ৷ 
হেরে পিতামাতামুখ-যেন বা স্বপনে ! 

কিবলো।রে সেপিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায় 

দেখা দেও, বহুরূপী, কি রূপ ধারণে? 

কি দ্ধপে বা দেখা দেও নবীন প্রণয়ী 

দম্পতি নিকটে তুমি_যবে মায়াময়ী 
স্থখের লহরী চলে ম্বছুমন্দ বহি! 

অথবা নিকটে যবে শিশু আ'সে হাস্যরবে, 

হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী? 

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই 
রে চিন্তা; 

অকুল কাঁলের মত বহ তুমি অবিরত, 

আদি কোথা, অন্ত কৌথা, কে জানে রে তোর, 
রে চিন্তা ? 

জানি না রে কতকাল ধরার শ্যজন, 

জানি ন৷ কতই যুগ মনুষ্যজীবন 
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চলেছে এ ধরাতলে-_কিরূপে কেন বা চলে) 

জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ 

এইরূপে চিরকাল, মনের মন্দিরে, 

হাসায়ে কীঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে ; 

না জানিস জাঁতিভেদ না মানিস বেদাঁবেদ 

কাঁফর্, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে!' 

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান জ্ঞাঁন, 

পৃথিবী, পর্বত, নদ, আকাশ, গীর্ববাণ, 
সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর 

চপলার মত খেলা-_প্রদীপ্ত- নির্বাণ! 
হে চিন্তা, 

কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ 
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পুরি মনোরথ, 

ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিল। রামে__ 

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ! 

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাগুব-মহিল! 

স্ভীতে আইল ঘবে ভীতা লজ্জাশীলা, 

ফেলিলা নেত্রের জল কাদাঁয়ে পাণুবদল-_ 

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ! 



২২. কবিতাঁবলী 

যখন “কাঁর্থেজ”-ভদ্মে বলি “মেরায়ম” & 
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ, 

রোমক ত্রহ্ধাগু-লাভ আঁশা ইচ্ছা! তিরোভাব-_- 

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন ! 

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন 
যবে “এন্টয়িনেট্” ণ" ভুলি রাজত্ব-স্ষপন 

এক ত্রিধামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ জালে 

যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ ! 

* সল্লা এবং মেরায়ন, এক সময়ে রোমক ব্রঙ্গাণ্ডের সর্ব- 
নিয়ন্তা ছিলেন। উহাদের পরম্পরের প্রতিষোগিতানিবন্ধন 
মেরায়স, রোম হঈতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ 
নগরীর ভন্মরাশির মধো উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপু 
এম্বধধ্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ধশ্বর্যা পরিলোচনা 
করিয়। ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিহেছিলেন। এমৎসমর 

প্রদেশীয় গ্রীটরের অর্থাৎ সর্ধপ্রধান শাসনকর্তার প্রেরিত 
একজন চর তীহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হও- 

যায় মেরায়স তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন-__ তোমার 
প্রভুকে এইমাত্র বলিও যে তুমি মেরায়সূ্কে কার্থেজের তন্ম' 
রাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়! আসিয়াছ। 

+ অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্রবের সময় বিদ্রোহী প্রজার 

তখনকার ফরাসীনৃপতি ষষ্ঠদশ “লুইসের" এবং তাহার লাবণ্- 
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হে চিন্তা) 

অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ, 
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহুর্তেক নহ শ্রান্ত 

মীনব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ__ 

বুরূগী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ | 

গাঙ্গা। 

কোথায় চলেছ তুমি 

গঙ্গে ? 

শাল, পিয়াল, তাল, 

তমাল, তরু রসাল, 

ব্রততী-বল্পরী-জটা__ 

তুলোল-ঝালর-ঘটা,_ 

ছায়৷ করি স্থশীতল 

ঢেকেছে তোমার জল 

বনী যুবতী ভার্ধ্যা। “মেরি এণ্টগরিনেটের” শিরচ্ছেদন করে। 

ৃতার পূর্বে তাহার! ছুইজনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারা- 
বাসের সময় রাজী “এণ্টয়িনেট*ং এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ 

হইয়াছিলেন যে এক দিনের মধ্যেই তাহার কেশকলাঁপ অরা- 

দীর্ণের ন্যায় গুরুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। 



২৪ কবিতাবলী 

চলেছে অচলরাজি ধারানীর-অঙ্গে 

কোথায় চলেছ তুমি 

গলে ? 

কল-কল-কল-স্বর 

ধারা-জলে-নিরন্তর-_ 

বিশাল বিস্তুত ধারা, 
সমতল তৃণহর। 

ধরণী চলেছে সঙ্গে, 

দ্'ধারে নিবিড় রঙ্গে 

বট, বেল, নারিকেল, 

শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল, 

অরণ্য, নগর, মাঠ, 
গবাদি-রাখাল-নাট 

প্রফুল্ল করেছে কুল নীরধারা সঙ্গে__ 
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে 

গঙ্গে? 

মন্দির দেউল মঠ 

পাটিকেলে হর্্যপট 



দ্বিতীয় খণ্ড। ৫ 

কুলধারে সারি সারি, 
ধারাজলে নর নারী 

ঢেকেছে সোৌপানকুল-- 

ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল! 
কল-কল-নর-ভাঁষা 

হৃদিকোধ-পরকাশ! 

হাস্য রব স্তুতি গানে 

তুলেছে তোমার কাঁণে 

নগর পল্লীর স্থখ, বিমল-তরঙ্গে ;--- 

কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে 

গঙ্গে ? 

বাণিজ্য-বেসাতি-পোত 
ভাসায়ে চলেছে স্রোত, 
তরি ডিঙা ডোউ! ভেল! 
বুকে করি, করি খেলা, 

নাচায়ে চলেছ অঙ্গ-_ 

ধবল ধীর তরঙ্গ 
ছুলিয়া ছুলিয়৷ সুখে 

নর-নারী-গ্রীবা-যুখে 
তত 



কবিতাঁবলী 

ছড়াঁয়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ১ 

কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে 

এ গে? 

. ফুলদাঁম, ফুলথর, 

দীপরাজি হুদি'পর-__ 

আকাশ-অলক-মালা 
হৃদয়-মুক্রে ঢালা, 

অরুণ-কিরণ-ভীতি, 

শশধর, জ্যে"ন্সা-্পাতি, 

বায়ুগন্ধ, পরিমল, 

পানিবক, মীনদল, 

শঙ্ব, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ? 

কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী 

| | গঙ্গে? 

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই, 
প্রাণী-দেহে প্রাণ নাই, 
অস্থি নাই,শির! নাই, 
মেদ নাই, মজ্জ। নাই, 
অন্তঃ-হীন__চিন্তা-হীন, 
স্বাদাহলাদ--দ্রোট্য-হীন-- 
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জীবন-সঙ্গীত-হীন নর নারী বঙ্গে ! 
দেখানে চলেছ কোথা এ আহলাদে 

| | গলে? 

কে বুঝিবে বিষু্পদী 
পুণ্য-তোয়। তুমি নদী 
কেন ছাড়ি নিজ স্থল 

নীমিলে এ ধরাতল £ 

বিস্তারি গভীর জল 

কেন কর কল কল? 

কি পাপে তারিতে এলে, 

কি পাপ তারিয়। গেলে, 

কে বুঝিবে, দ্রবময়ী, সে মহিমা-রঙ্গে !_- 

কোথায় চলেছ তুমি বিষুণপদী 
গঙ্গে? 

ভগীরথে দিয়ে কুল 

উদ্ধারিলে পিতৃকুল-_-” 

এই কি শিখলে গতি 
ভবে এসে ভাগীরথী £- 

দিয়ে তিল তব জলে 

ঢালিলে অস্ত ব'লে 



২৮ কবিতাবলী 

দেহাঁঞ্জন নাহি রয় 

সর্ব পাপে যুক্ত হয় 

পতি পুত্র পিতা মাতা--তিলোদক সঙ্গে! 

এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে 
গঙ্গে ? 

পরহিতে ব্রত করি 

দ্রেব হলে দেহ হরি, 

বারিরূপে, স্থমঙ্গলে; 

শিখাইলে ধরাতলে-_ 
শিখাইছ প্রতিপল-_ 
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল, 

দয়া করুণার রেখা! 

তোমার শরীরে লেখা, 
পরহিত-চিন্তা ব্রত 

তরঙ্গিনী, তোমাগত, 

তাই পুণ্যময় ধার! 
হে গঙ্গে পাঁতকহরা ! 

পতিতপাবনী তোম! সবে বলে রঙ্গে !_ 

কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে 

| ৫ শঙ্গে! 
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পবিত্র তোমার জল, 

পবিত্র ভারত-তল ; 

সর্বব ছুঃখবিনাশিনী, 

সর্ব পাপমংহারিণী, 

সর্ব শোক-তাপ-হরা, 

মুক্তিগতি নীরধারা, 

নিস্তারিণী ভাগীরথী 
স্থখদা মোক্ষদ। সতী 

“গক্গৈব পরমা গতি”,_-উদ্ধার গে। বঙ্গে! 

কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে 

গঙে ? 

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা 
শিখাইয়া এই কথা-_- 
ত্যজে স্বার্থআরাধনা 

সাধুক্ নিজ-সাধনা ; 
ত্যজে ফুল তিল ফল, 

তুলুক্ তোমার জল 

হৃদয়ে শ্রক্ষণ করি 
তোমার দীক্ষা-লহরী, 



৩০ কবিতাবলী 

চলুক তোমারি গতি-_ 

আ্োতম্বতী--বেগবতী 
বঙ্গের চিন্তার ধারা, 

ঘুচুক চিত্তের কারা; 

উদ্ধার--উদ্ধার, ওগো, জীব দিয় বঙ্গে !_ 

কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী 
গলে ? 

বিশ্ব্যগিরি | * 
উঠ উঠ গিরিবর--অগন্ত্য ফিরেছে ) 

ভারতে ইংরাজ-রাজ, মধ্যাহ্ে সেজেছে; 

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে বিদ্ধ্য পর্বত অহঙ্ক ত 

হইয়। এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সুর্য্যাদির গতিরোধ 

আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগন্ত্য খষির শরণাপন্ন 

হইতে হইয়াছিল । তাহাতে অগন্ত্য বিদ্ধ্যের নিকট উপস্থিত 

হইলেন। গুরু দর্শনে বিদ্ধ তাহাকে প্রণাম করিবার জন্য 

প্রণত হইলে খষি কহিলেন-যাবৎ আমি দক্ষিণদিক হইতে 

ন। আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন 

ন1, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদ- 

ৰ্ধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগন্তা-যাত্র। বলিয় 

বে কথা প্রচলিত আাছে তাহাও এই প্রবাদমূলক । 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৩১ 

মে দিন নাহি এখন, 

ভারত নহে মগন 

অক্ঞকান-তিমির-নীরে, 

ভারত জাগিছে ফিরে, 

ভূমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন ! 

উঠ উঠ গিরিবর করে। না শয়ন ! 

উড়েছে নব নিশান, 

ছুটেছে আলো -তুফাম, 
পুনঃ তেজে তোল মাথা, 

পুনঃ বল সেই কথা, 
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন ; 
উঠ উঠ গিরিবর করে৷ না শয়ন,__ 

সেদিন নাহি এখন, 

ভারত নহে মগন 

অজ্ঞান-তিমির-নীরে 

ভারত জাগিছে ফিরে, 

তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন-__ 
নীল-অজগর-কায়৷ কর উত্তোলন । 



৩২ কবিতাবলী 

সুধ্যপথ রোধিবারে 
উঠেছিলে অহঙ্কারে, 
সে শক্তি আছে কি আর? 

ধর দেখি একবার 

ঘে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন ! 
অদ্ধপথে উঠ তাঁর 

তবে বুঝি অহঙ্কার ! 

এ আলো সে আলো নয়, 
এ রবি সে রবি নয়-_ 

এ জ্যোতি ভারতে কভু হয় নি পতন ! 

এই জ্যোতি ধর গিরি 
ভারতে প্রভাত করি, 
ধরুক্ নুতন জ্ঞান, 

ধরুক্ নৃতন প্রাণ, 
নৃতন স্বপনে সবে দেখুক, স্বপন !__ 
নীল-অজকরকাঁয়। কর উত্তোলন ! 

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে, 
উড়েছে নব নিশান, 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৩৩ 

ছুটেছে আলো-তুফান, 
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে ! 

কে বলেছে এই ভাবে 

ভারতের দিন যাবে ?-- 

“নিশির প্রভাত নাই” 

যে বলে সে জানে নাই, 
ভারতের ভাবীবেদ পড়ে নি কখন,_: 

জাঁনে না সে জগতের 
কিব! গতি, কিবা ফের ; 
ফের্ এ ভারতবাসী 

জ্ঞানের তরঙ্গে ভাঁসি, 
হাসিবে অপুর্বব হাসি, লভিয়া জীবন-_ 

চলিবে নৃতন পথে 
সাধিবে নৃতন ব্রতে, 

ফিরাতে নারিবে তায় 

এ তরঙ্গ নাহি যায় 

একবার হৃদ্দিতটে খেলিলে কিরণ ;-_ 

যাবে আগে- যাঁবে সদা, 

অন্যথা নহিবে কা, 



৩৪ কবিতাবলী 

চিরদিন এই রীতি, 

জীবনের এই নীতি, 
জাগিলে নাহিক নিদ্রা-চির জাগরণ। 

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ 

ভারতে আমি ইংরেজ ; 
ধ'রে তার পথছায়। 

আবার তোল রে কায়া, 

আঁবার শিখরে শুন্য কর রে ধাঁরণ__ 

উঠ উঠ গিরিবর করে! না শয়ন । 

এই সে জীবনারম্ত, 

উদয়ের মূলস্তভ্ত-_ 
কত না ভ্বলিতে হবে, 

কত না ভীবিতে হবে, 

সে ভ্বালা__সে বেগ_ কেবা জীনিবে এখন ! 

ভুলিতে হ'বে আপন, 

ভুলিতে হ'বে স্বপন, 

_ জাগাতে হবে জীবন, 
সঃ তবে সে পারিবে 



দ্বিতীয় খণ্ড । 

লিখিতে কালের অঙ্গে, 

খেলাইতে এ তরঙ্গে 
তবে সে পারিবে; 

জ্ঞানের শকতি লভে 

জগতে যুঝিতে হবে, 

তবে সে আসন পাবে, 

সঙ্কল্প সাঁধিবে ! 

জেনে সত্য-_জেনে! কথা 

ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা 
ভারত উদ্ধার-পথ, 

ত্যজ অন্য মনোৌরথ-_ 

ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন ! 

ন। থাকিলে এ ইংরাজ 

ভারত অরণ্য আজ, 

কে দেখাত, কে শিখাত, 

কেবা পথে লয়ে যে ত-- 

যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন ! 



কবিতাবলী 

মুখে বল জয় জয়, 
ধর ধ্বজ! শিলালয়, 

ছিড়ে ফেল পুর্বববেদ, 
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ__ 

অই--ভাঁরতের গতি রেখো রে ম্মরণ__ 

হে ভারতব্যাপী-গিরি রেখো! রে স্মরণ 

ভবিষ্যৎ-পারাবার 

পার হ'তে অন্য আর 

ভারতের নাহি ভেলা, 

ভারত-জীবন-খেলা 

একত্রে ওদেরি সঙ্গে- উদ্ধার, পতন ! 

বল হে গুরুর জয়, 

তোল মাথা, সন্ধ্যালয়, 

ভোল সে পুরাণ কথা, 
ধর নব গুরু-প্রথা-_- 

নীল অজগরকায়া কর উত্ভতোলন,__ 

উঠ উঠ গিরিবর-করে! না শয়ন । 



ছিতীয় খণড। ৩ 

কুম্তজন্ম যে অগস্ত্য 
সে কি.তোমা কৈলা ন্যস্ত 
অই ভাবে থাকিবারে, 
বলিল! কি সে তোমারে 

চিরতরে থাকিবারে ?1--ত্যজ সে বচন। 

আমি তোমা দিনু বর 

পুনঃ উঠ গিরিবর, 

ভারত-সন্তান-নাম 

জানুক এ ধরাঁধাম-_ 
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন ! 

উঠ উঠ বিস্ব্যগিরি অগস্ত্য ফিরেছে, 
ভারতে ইংরাজ-রাজ, মধ্যাহ্ছে সেজেছে ;-- 

সেদিন নাহি এখন, 
ভারত নহে মগন 

অজ্জান-তিমির-নীরে, 

ভারত জাগিছে ফিরে ; 

ঞ্ প্রবাদ আছেযে অগজ্ত্য কুত্ত হইতে উৎপন্ন ইক 

ছ্িলেন। 



৩৮ কবিতাঁবলী 

উড়েছে নব নিশান, 
_ ছুটেছে আলো-তুফান, 

তুমি কেন রিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ? 
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন !_- 

জাগাতৈ তোমারে হের অগন্ত্য ফিরেছে, 
ভারতে ইংরাজ-রাজ, মধ্যাহ্ন সেজেছে। 

মণিকর্ণিকা। *. 
কোন কালে এই কথা শুনি লোক-মুখে_ 

শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে, 
এক দিন শিবা আসি দীড়ায়ে সম্মুখে 

বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে_- 

* কাশীর “মণিকর্ণিকা” কুণ্ডের সম্বন্ধে নানাগ্রকার গ্রবাদ 
প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হুইল তাহা এক" 

জন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার নিকট যেরূপ 

বিবরণ গুনিয়াছিলাম, তাহা! অবিকল গ্রহণ করি নাই% ্থল- 

ভাগটামাব্র গ্রহণ করিয়াছি। পাগ্ডাঁর নিকট যে বিবরণ শুনিয়া" 

ছিলাম তাহা এই;--মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত 

ছিলেন, একদিন শিবানী তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে মাঁসুষ 
মরিলে পর ভাহার কি হয়? শির উত্তর করিলেন, সে কথ! 



দ্বিতীয় খণ্ড। | ৩৯ 

: 'বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা-ধন্য কাশী 
মানবের যোক্ষধাম তোমার ধথায়,, 
ধল, দেব, কিধা! মোক্ষ লভে কাশী-ধাসী 
কাল পর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায়। 

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু 
. অরিলে কি হয় পরে, কোথায় দিবাস, 

.' অনন্ত কালের 'কোলে কিবা করে, প্রন, 
খোক্ষ-প্রাপ্ত জীব যত-__মনে কি উল্লীস £ 

স্ীলোকের গুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপঅপত্রতা- 
দিই বিধেকষ | তাহাতে মহাদেবী ক্র দ্ধ হওয়ায় শিব তাহাকে 

দান্বন! করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পৃর্কো যেখানে চক্র- 

তার্থ নামে বিষ্ণুর, তীর্থস্থান ছিল মেইথানে মণিকর্ণিকা 

স্থাপন করেন। শিব শিব! ছুই জনেই দরিদ্র-বেশে মন্থুষ্যে 

জ্বপ ধারণ করিয়াছিলেন । শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদছয় দর্শনে 

গঙ্গাপুজ ও পাণ্ডার! উহ্বাদিগকে প্রথমে কুপেক্নান করিতে দেয় 

নাই) পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পদোদ্ক পান করিলে 
সকলে চমত্রুত হইয়া! তাহাদিগকে কৃপে নামিতে দিল। 

জানের সময় শিবানীর কর্ণ হতে “কর্ণিকা» ভূষণ এবং 
শিধের মত্তক হইতে “মণি” এ কূপের সলিলে পতিত হয়, 
দ্বদবধি চক্তুতীথের নাম “মণিকর্ণিক1” হইয়াছে। 



৪০ ক্ষবিতাবলী 

জীবরূপে কাল-দঙ্গে খেলে কি তাহারা, 
খেলে যথা প্রাণীরূপে থাকিয়া ধরায়, 

অথবা মুক্তির ফল_-ত্যজে দেহ-কার! 
লীন হয় প্রাণীগণ তোমার গ্রভীয় ৮. 

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ 
«হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথ 

ছুর্ববোধ__ছুজ্জেয় অতি, অপার__অশেষ, 
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ১ 

জপ কর, কর তপ, সঙ্কল্প-সাধন, 

নিত্য-ব্রত শুদ্ধ চিন্তে কর মহামায়া, 
দ্ুরগত পরকাল-প্রণালী কেমন 
বাসনা করো! না চিতে ধরিতে সে ছায়া |. 

_ স্থখের অবনীতল,ছুঃখ যত তায়_ 
ভাবিলেই ছুঃখে সখ, স্থথে দুঃখ হয়! 
জগৎ স্ছজিত; শিবে, সরল প্রথায় 

সরল ভাবিলে ভব সর্ব হ্খময় | 

স্ৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে রচিতে, 

দেখেন! ভাবিয়া তত আহলাদের তাগ_". 



স্বিতীয় ধ্ড। ১ 

মানবের মৃত্যু শোক মার্নষেরি হিতৈ, 
আগে স্থখ-_ছুঃখ পরে জগতে সজাগ । 

দিবা নিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন, 

আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী-_ 

এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন, 

কে আগে-কে পরে কেহ না পায় বিচারি ; 

কে জানে নরের মাঝে সে নিগুঢ় কথ, 

কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে সর্ববরী 

দিবার আদর এত হতো! ন! ক সেথা 

সেইরূপ স্থখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী |” 

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা 

হাসিল! ঈষৎ মু, কহিলা তখন 

“বুঝলাম বুঝাঁবে না বিধির সে লিখা, 

তপন্যায় থাক, প্রভূ, যাই অন্য বন।” 

“হইও না মলিনমনা নগরাজবালে 
তপস্যা নহিলে শেষ সে গুঢ় বচন 

বুবিকে না ক্ষেমস্করী-বুবাইব কালে ; 

এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন-- 



৪? ফবিতাবলী- 

ধরা-ধন্য কাঁশীধামে চল গিরিবাঁলা, 

স্থাপিয়৷ পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা, 
স্থপথে লইতে নরে নাশি চিত-স্বালা 
ভবের মঙ্গল-সেতু করহ স্থাপন, 

ত যা"তে থাঁকে জীব নিত্য-সদ! কাল 
ভক্তির স্থপথে থাকি ভূলে শোক তাঁপ; 

ঘুচায়ে মনের মল! মায়ার জঞ্জাল, 

পরমার্থ-পথে পশি করে সদালাপ ।” 

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ 
উপনীত কাশীক্ষেত্রে- চক্রতীর্ঘ নামে 
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুদ্ধ কুপ, 
মানে রত লোক ধাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে ।, 

গিরীশ গ্রিরীশজায়। আসিয়। সেথায় 

বলিলেন কুপপাশ্থে ধরি নররূপ-- 
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায় 
ধরিলেন জরা-দেহ যেথ! সিদ্ধ কৃপ। 

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর, 

নাপিক! নয়ন ভুরু স্ুচারু গঠন-_ 
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পরিধানে চীরবাস উরস উপর 
চরণ যুগল কৃষ্টে কুচ্ছিত দর্শন; 

ক্ষত গন্ধে মক্ষিকায় করেছে বিব্রত, 
অঙ্গেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিরণ, 

নিকটে বসিয়া! শিব চিন্তায় নিরত 

মঙ্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন। 

অতি কষ্টে উঠি ধারে চলিলা কুপেতে 
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে ন্নান। 
মোপাঁনে চরণ-তল স্থাপন নহিতে 

নিবারিল। রক্ষকের1! করি অনম্মান ; 

“অপবিত্র হ'বে কুণ্ড, না ছেঁবে অপরে 
দূষিত হইবে বারি”__-কহিলা সকলে 
ভগ্ুসন! করিয়! কত ঘ্বণ! তুচ্ছ করে ১-- 

দুঃখে শিবা চাহিলেন শিবমুখতলে । 

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায় 
“চক্রতীর্ঘ শুনি ইহা-_-একুণ্ডের জলে 

সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায় 

কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ ছুর্ববলে, 



৪৪ . কবিউাবর্লী 

কেন নিরাবিছ এরে ?--পুণ্যে হস্তীরক 
যে হয়, তাঁহীর নাই পরকালে গতি, , 
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক 

ছুংখিত পতিত নিত্য সেই পাঁপমতি ; 

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার ছুহিতা 

ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়, 

নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা 
ও চরণ-নরোজিনী সুরের আশ্রয়; 

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও আঙ্গ পরশে 

আর্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে, 

ভরিবে ভারত-স্থান এ কুপ্র ঘশে, 

নামিতে ইহারে দেও এই কুগুজলে।” 

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস. 
বাতুল বলিয়। করে কতই লাঞ্ুনা, 
ধূলি ভন্ম ছড়াইয়া পুরে জটাপাশ 
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়ন!। 

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী 
বিনয় মিনতি করি স্ততি কৈলা কত). 
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দরিদ্র-ক্রন্দন কবে পরচিত-ক্লেশী !- 
উড়াইল। উপহাসে শিবা বলে যত। 

বিস্তর কাকুতি স্তৃতি বিনয়ের পর 

বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে, 
শিব শিবা প্রবেশিল! কুণ্ডের গহ্বর 

স্নান করি স্থপবিত কৈল। কুপদেশে। 

 উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন 
ঘেরে চারিধারে লোতী আঁকাঙক্ষী ব্রাঙ্গণ, 

বলে স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন, 
আমানের দক্ষিণ দান নহে মতক্ষণ। 

কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দক, 
বলিল! শিবানী গহি শিবের বদন ; 

“যা ছিল শ্রবণে “ কর্ণি ” তারের বালক 
কূপের সলিল গর্ডে হয়েছে পতন |” 

বলিল! ভিক্ষুকবেশী দ্েবদেব ঈশ 
“আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে 

খুলিনু যখন আ্ানে জটার বঁড়িশ ;”__- 
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্বব যাচকের। মিলে । 



৪৩ কবিভাবলী 

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন মিজী বেশ 
“ রজতগিরি সঙ্গিভ ” শরীরের ছটা, 
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ, 
শিরে কল্লোলিনী-গঙ্গা-বিভীমিত জটা। 

ধরিলৈন বিশ্বরম্া মূর্তি, আপনার 
মন্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন) 
শ্রবণে কুণুল গলে মণ্ময় হার, 

চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন ! 

কহিলেন সদাননা বিরুপাক্ষরূপ-- 
“আজি হৈতে ঘূচে এর চক্রতীর্ঘ নাম 

“মণিকর্ণিকার” নামে খ্যাত হবে কূপ। 

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির-ভিতরে 
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী) : 
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে 
সান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্ঘ মানি। 



ইউরোপ, এবং আসিয়া 
আবার উচিছে অই রণবাদ্য-ঘোষণা 

শোণ ছে ভারতবাসী 
কি উল্লাস পরকাশি 

হিন্দুকুশ*-চুড়ে আজি বৃটিশের বাজনা ! 

এ নয় দামামা, ভঙ্কা, বঝাঝরির ঝননা ; 
আতঙ্কে “আসিয়া” কাপে, 

বাজিছে সমর-দাপে-__ 
নাঁচায়ে বীরের পদ 

ঢালিয়! উৎসাহ-মদ-_ 
বাজিছে “রুটিশ-ব্যাণ্ডে” বিজয়ের বাঁজন! ! 

উড়িল পাঠান-রাঁজ্য ইংরাজের ফু্কারে-__ 
সমতৃম ভন্মন্থার 

অর্ধেক “বালাহিসার”, 
“লৃতর্গর্দান্”-শিরে “হা ইলওর” বিহারে ! 

& আফ্গানস্থানের উত্তর শীমাস্তিত পর্বতত্রেণী। . .. 



৪৮ কবিতাবলী 

“সের আলি”,“ইয়াকুব”,“দোরাণী” অফ্গানা 
_ “খিলিজি”-“হেরাটা”ন্দল 

পদে দলি ছোটে বল-- 

অশ্বারোহী, পদাতিক, 
“আইরিশ”, গুরুখা, শিখ 

পাহাড় পর্বত ছিড়ে দউড়ে তোপখানা ! 

ইংরাজ আফ গানে খালি নহে এই যোঝনা, 
জানিহ ভারতবাসী 
“ইউরোপ” “আসিয়া” আসি 

এ রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি-তুলন! ! 

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে 

হের তুরক্ষের গায় 

“প্লেভানা”-ছুর্গন্ধ যেথায় ) 

_ চমকি ধরণীতল 

.. শিরে বাঁধি যশৌজ্জল 
লুটাইল “অলমাম্*ণ* রুমিয়ার চরণে ! 

যুদ্ধ । 

1 তুর্কিদেনাপতি। 
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 লুটাইল “ভুলু-রাজঞ্* পশুরাজ-বিক্রমে 
যুঝিয়! ইংরাজ সনে 

ভুর্জয় সমর-পণে, 

ঘুচাইয়। বন্যজাতি “আফিকের” বিভ্রমে ! 

লুটে “গোলন্দাজ” পাঁয় এখনও “জাভায়”ণ' 
“আচিনী”্ধ সমর-প্রিয় 

হারায়ে সর্ববন্থ স্বীয় ! 
লুটিয়াছে বার বার 

ব্রন্ম, পারসিক আর 

চীন, শ্যাম, আরবীয়, ইউরোপের পায় ! 

পূর্বেব থ! হিমালয়-অধিবাসী-দেবতা 
করিল অস্থরে জয় 

এশ্বরিক প্রতিভায়, 
যাঁর তরে আর্ধ্য-জাতি-খ্যাতি আজওজাগ্রতা ! 

» দক্ষিণ আফিকার "্জুলু” নামক অসভ্য জাতির রাজ 
শিবাত। 

+ যবদ্ধীপ। 

4 যবদ্বীপনিবাসী জাঁতি বিশেষ । ইহার! প্রায় ছুই 

বৎসর কাল যাবৎ গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া লশ্প্রতি 
পরাজিত হইয়াছে। | 



কৰবিতাবলী 

সেই এশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে 
উন্নত উন্নতি-পথে, 

সদ-সিদ্ধ-মনে'রথে, 

বিজ্ঞান-বিছ্যতাভাসে 

দুর্জয় ছ্যুতি প্রকাশে, 

চলেছে ইউরোপ-বাসী উপহাসি অচলে ! 

বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি, 
পবনে শকটে বাঁধি 
চলেছে উড়ায়ে অশদি, 

ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লর্তা যেন বিথারি 

শুন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী- 
আজ্ঞাবহ! করি তায় | 
ঘুরাইছে বস্ধায়, 

অগাধ অতলম্পর্শ 
সিন্ধুতল করি স্পর্শ 

খেলাইছে সে লতায় কিব৷ দিবা যাঁমিনী ! 

খুলিতে বাণিজ্য-পণথ মিশাইছে সাগরে 

অন্য সাগরের জল, 
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ভেদ করি মহীতল, 

ভূধর, বালুকাঁমাঠ_-দর করি অন্তরে ! 

নদীর উপরে নদী দশরীরে তুলিয়। 

চলেছে দেখায়ে পথ-_ 

কোথা বা সে ভগীরথ ! 

" উপরে অর্ণব পোত 

ধারাবাহী বহে আোত-_ 

জঠরে প্রশস্ত পথ ছুই কুল যুড়িয়া! 

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা ! 
দেবতার শিল্পী তুমি, 
হের দেখ মর্ত্য-ভূমি 

নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্থনা ! 

শোন হে গর্বিবিত বাণী কি বলিছে বদনে__ 
শূন্য-পথে বাযুতআ্রোতে 

চাঁলাবে মারুত-পোতে, 

জলে যথা! জল-যাঁন 

শুন্যে তথা ভ্রাম্যমান 

কর্ণ দণ্ড পাল তুলি গগনের গহনে ! 



৫২ কবিতাবলী -. 

না দ্রিবে থাকিতে রোঁধ ধরাতল আকাশে, 

না কাটি “প্যানেমা”-চল 
সসজ্জ তরণীদল 

“অতলন্ত”-দিন্ধুণ* হ'তে উর্ধে তুলি বাঁতাসে 

নামায়ে “শান্তসাগরে” পূর্ববভাবে ভীসাবে ! 

স্থির করি চপলায়; 

নগর-নগরী-কায় 

ফুটায়ে সূর্ধ্য-আকারে, 
ঘুচাঁয়ে নিশি-আ ধারে, 

ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দাঁমিনীরে হাসাবে ! 

বল হে “আসিয়1”-খগ্ড-অধিবাসী যাহারা- 

অদ্ধভাগ ধরাঁতঙ্গ 

তোমাদের বাসস্থল-_ 

কোন্ পথে_-কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা! ? 
পোপ শীশীশাাীশীসিশী 

* উত্তরদক্ষিণ আমেরিকার মধাস্থযোজক। 

+ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্য্থ মচাসাগর | 

1 আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর। 
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“ইউরোপ” ব্রদ্মাগুজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে, 
শরীরে কিব! অন্তরে 

কোন্ অংশ তার ধরে, 

বিরাজিছ এ জগতে ? 

সাধিতেছ কোন্ ব্রতে ? 
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ? 

_ অদৃষ্টে নির্ভর করি নাঁমিতেছ পাতাল! 
“ইউরোপ” বাঁধিছে সিঁড়ি 
আকাশ ভূধর ছিড়ি,__ 

কেবলি উদ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে ! 

তোযাঁদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী 

সকলি সমান জ্ঞান !-- 

আছে কি না আছে প্রাণ, 

অন্ধ অথর্যের প্রায় 

ডাঁক খালি বিধাতায়, 

বলিলে অদৃষ্টে দোষি তু হবে তখনি ? 

কি দোষ রে বিধাঁতাঁর-_কিবা দৌঁষ প্রা্তনে 



এ 

€ কহিতাবলী 

করিতে ধরার নিধি 

বিধাতার সাধ্য যাহ৷ দিয়াছে এ ভুবনে ! 

দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন 

“ইউরেো1প্”? না হেরে তায় ! 

বল হে কোথা সেথায় 

এমন পর্বত, নদ, 

এমন দারু, নীরদ, 

এত খনি-জাত ধাতু, এত শন্য-রতন ! 

কোথায় সেখানে, হায়, ছেন রশ্মি তপনে! 

এত জাতি ফুল ফল, 

এমন নিশি শীতল, 

দখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশী-কিরণে ! 

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব ঘা কেবলি-_ 

আমাঁদেরি হৃদিতলে 

মে শআোত নাহিক চলে 

আশ্রয় করিয়া যায় 

_. পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়-- 

বাঁচিতে-_-মরিতে, হায়, জানি না রে কেবলি! 
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অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা 

শোন হে “আসিয়া”-বাসী 

কি উল্লাস পরকাশি 

“হিন্দুকৃশ"-চুড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা! ! 

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ; 
আতঙ্কে মেদিনী কাপে, 

বাজিছে সমর-দাপে-__ 

নাচারে বীরের পদ, 

ঢালিয়া উৎ্সাহ-মদ _- 

বাজিছে “বুটিশ-ব্যাণ্ডে বিজয়ের বাজনা ! 

পদ্মফুল। 
যত বাঁর হেরি তোরে কেন ভুলি বল্ 

ওরে শতদল পদ্ম? 

কি আছে ও শ্বেত বর্ণে, 
কি আছে ও নীল পর্ণে, 

'যখনি নিরখি--আাখি তখনি শীতল ! 
যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্ 

| ওরে প্র্ফ্মটত পদ্ম? 



কবিতাবলী 

যখন সুর্ধ্যের রশ্মি মাখিয়া! শরীরে, 

হাসিটা ছড়ায়ে মুখে 
ভাসে নীল বারি-বুকে, 

টল-ঢল তন্ুখানি কতই স্থখী রে-__ 
হেরিলে তখন কেন আমিও হাঁসি রে 

ওরে মোহকর পদ্ম ? 

আমরও অধরে হাদি অমনি মধুর 
ফোটে রে আপনি আসি, 

তোমারি হাসির হাসি 

পরকাশে হৃদিতলে- আহা কি মধুর ! 

কেন, বল, হেরে তোরে হৃদয় বিধুর 

ওরে সর-শোভা পদ্ম ? 

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে 

ভিজিয়া মনের খেদে, 

গোট করি কেঁদে কেঁদে 
দ্লগুলি মোদ, ফুল, গুগটনের তলে__ 
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে .. 

ওরে রে মুদিত পদ্ম £ 
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দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে 

পাই রে কতই ব্যথা ! 
মনে পড়ে কত কথা 

ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদ্য়ে__- 
খেলাতি চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে ! 

ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ? 

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে 

পত্রদলে, শতদল! 

হৃদি তোঁর কি কোমল! 

সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে ! -- 

আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে 

হে কমলবাসী পচ্ম ? 

ফোঁটে ত রে এত ফুল তড়াঁগের কোলে । 

শুভ্র নীল লাল আভা, 

কাহারও শরীর প্রভা | 

কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে £ 

এত স্ত্রখে চিত্ত কই দেখিনা ত দোলে 

রে চিত্ত-মাদক পদ্ম £ 



৮ কবিতাবলী 

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই 
সেকালে খেলিছি যবে, 

সখার! মিলিয়া সবে, 
তৃণময় হৃদতীরে বিহ্বলিত হই-_ 
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনা ত কই 

ওরে ভাবময় পদ্ম ? 

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে! 

যৌবনেতে স্থখোদয় 
হায় রে নকলে কয়-__ 
প্রোঢ়-স্থখ কাছে আমি সে ্থখ মানিনে ! 
পরিণত সুখ বিন! স্বখ কি জাঁনি নে 

ওরে মনোহর পদ্ম ? 

যে বাস তোমাতে, ছায়, সেবাসকি আর 

আছে অন্য কোন ফুলে ? 

অমন স্ববাস তুলে 

ছোটে কি স্থুরভিগন্ধ জুঁই মল্লিকার ? 

তোঁরি বাসে কেন হুদি মুগ্ধ রে আমার 

রে কুন্দলাঞ্চন পদ্ম ? 
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গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে 
এত কি শোঁভে রে বন ? 

এত কি মোহে রে মন ? | 

হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে 
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হদয়-নির্বরে 

হে সর-রঞ্জন পদ্ম ! 

কথাটী ত মাহি যুখে__জান মা ত বাণী_ 
তবু, ওরে শতদল, | 

কেমনে প্রকাশ, বল্, 
যে কথ হৃদয়ে তোর--কফেমনে বা জানি, 

ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম? 

€৫কেও কি দেখে না আর এ তোর মরল 

মাধুরী-প্রতিমাখানি ! 
কেওকি শোনে না বাদী 

তোর ও কোমল মুখে £_ আমিই পাগল! 
আমিই এক! কি মত্ত পিয়ে ও গরল 

ওরে উন্মাদক পদ্ম ? 



৮ কবিতাবলী 

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরম্তর 

যেখানে তোমার দল | 
ফুটিয়া সাজায় জল? | 

ন৷ দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর-__ 

কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর 
-. বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ? 

ঘুরিত কতই স্থানে--কত দেখি, হাঁয়, 
রাজগুহ, বন্ধু গেহ, 

পাই ত কতই স্সেহ, 
তবু কেন, বল্, চি্ত তোরি দিকে ধায়__. 
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আঁশয় 

ওরে চিত্তচোর পদ্ম ? 

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায় 
এত ত মোহে ন! হৃদি, 

থাকে ন। ত প্রাণে বিধি ্ 

এমন গ্ুরভি-শোভা৷ সংসার-লীলায় ! 

ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায় 

হে ক্রীড়াকুশল পদ্ম ! 
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কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে, 
ধরিব সংসারী-সাজ 

ভাঁজিয়। হুদয়-ভীঁজ, 

অন্য সাধে হদে ধরি ঘুরি মর্ভয-ঘোরে-_ 

ভুলে যাই শুক্ুবর্ ভুলে ধাই তোরে ! 
্ হায়, মোহকর পম্ম, 

ন! পশিতে চিন্ততলে সে কল্পন।-মূল 
শুখায় সে সাধ-লত।! 

ভুলি রে সে সব কথা! 
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল-- 
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল 

ওরে মধুময় পদ্ম! 

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বান * 

কিম্বা সে আমারি মন, 

প্রমাদে হয়ে মগন, 

ভাবে আপনার প্রভা তো"তে পরকাশ-- 

চেতন ভাবিয়৷ তোরে শোনে নিজ ভাষ 

ওরে জড়দেহ পদ্ম? 
রী | 



ই কবিতাবলী 

যাই হোঁক, যে বিধানে আমার হৃদয় 
মিশুক মাধুষ্যে তোর, 

হলে জীবনের ভোর, 

তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়-- 
ডুলিব না তবু তোরে, রে স্থযমাযয় 

সথগন্ধ-নিবাস পদ্ম ! 

ভাবি শুধু কেন বিধি করিল! এমন-- 

এত শোভা বান যার 

পঙ্কেতে জনম তার, 

পঙ্কজ বলিয়! তাঁরে ডাকে সাধুজন ! 

জানি ন। বিধির, হায়, রহন্য কেমন 

ওরে শুদ্ধচেত পদ্ম ! 

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে . 

বাধিলা এ দ্েহপুটে ? 

কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে, 

তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে? 

বুঝেছি, রে শতদল, অছেদ্য বন্ধনে 

তাই তুই আমি বাঁধা, 
এক সঙ্গে হাস! কাদা, 
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তাঁই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল ভু'জনে ! 
ভূলিব না তোরে, পদ্ম, 

ভুলিব না--ভুলিব না--জীবনে মরণে ! 

রেলগাড়ী। 

এসে! কে বেড়াতে যাবে শীত্তর কর লাজ) 

ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাঁজ ! 

শীঘ্র উঠ-ত্বরা করি, 
বাক্স, ব্যাগ তল্লি ধরি ; 
এখনি বাঁজিবে বাঁশী, 
ঠং--ঠং--ঠৎ কাসী 

বাঁজিবে ইম্পাৎ বোলে, 
ছাড়িবে নিশান-দোলে, 

শীঘ্র উঠ__পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ; 
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাঁজ ! 

অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল '__ 
মানুষের গীদ্দি যেন-_-ঠেকাঠেকি কোল ! 



৬৪ কবিতাবলী 

টকস্ উকস্ নাদে 
বাবুর! টিকিট্ ছাদে, 

হাপায়ে হাপায়ে ছোটে, 

সাড়ী, ধুতী, হ্যাট, কোটে 
ঠেকা' ঠেকি-ছুটে যায় - 
কেহ কারে না স্ৃধায়, 
গ্যালে গ্যালে। মুখে বোল, 

আয়, নে রে, খোল, তোল, 

হের চলে কাণাকাণি 

কিবা লট, রাঁজা, রাণী ! 

অই ফুকারিল বাঁশী, 
ঠং--ঠং শেষ কাঁসী, 

গাড়ীতে পড়িল চাবি_আঁর নাহি গোল, 
ছুলিল সবুজ্-রঙ! পতাকার দৌ'ল,। 

চলিল পুষ্পকরথ ফু”কারে ফু'কারে, 
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে ছুধারে-_ 

হুরিত বরণ মাঠ, 

ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট, 

আকাশ ঠেকেছে যেথ! 
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা ! 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

দেখ হে ছু'ধারে চেয়ে 

পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে 

সারি সারি নারিকেল, 
তল, বট, আম, বেল, 

জাঙাল, পগার, বাঁধ, 
বেড়, বাড়ী, নানা ছাদ, 

 সৌদামিনী-বাধা-হার 
ছুটেছে তামার তাঁর, 

উড়িয়। চলেছে রথ 

(বেগেতে কীপিছে পথ-- 

পক্ষী স্বগ দুরে পড়ি মানিতেছে লাজ -- 
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইতরাজ ! 

চলুক্ চলুক রথ--যে যার ভাঁবন! 
ভাবে! বসে নিরুদেগে ছুটায়ে কল্পনা ; 

স্বভাবের প্রিয় যার 
হের গিরি বারিধারা, 

নিবিড় ভূধর-গাঁয় 

হের খেল! কুয়াসায়, 

নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি 
হের চক্দ্রমার ভাতি, 

৬৫ 



৬৬ কবিতাঁবলী 

দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়াঁন মাথায়__ 
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায় ! 

হের হের তীর্ঘমনে চলেছ যাহারা 
পথের দু'ধারে তীর্থ শীত্র নামে তাঁরা, 

গেলো! চলে- গেলে রখ, 

অই বৈদ্যনাথ-পথ, 
গুছাতে সবে ন। দেরি, 

কাজ নাই সঙ্গী হেরি, 
দেখিতে দেখিতে যাবে 

সীতাকুণ্ড আগে পাবে, 

কিছু দূর আগে তার 

বাঁকিপুর-_গয়া-ছার, 

দণ্ড কত যাঁক্যান 
পাঁবে কাশীতীর্ঘ স্থান, 

প্রয়াগ, অযোধ্য। ছাড়ি পাবে অগ্রবন_- 

মথুর! তাহার পরে হের বৃন্দাবন! 

মানব জনম, হাঁয়, সার্থক হে আজ-_ 
সাবা, বাচ্দীয় রথ- সাবাস, ইংরাজ! 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৬৭ 

আরো দুরে যাবে যারা 

শীঘ্র রথে উঠ তারা, 
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি, 

পু্ষর, দ্বারকাপুরী, 
নন্দ! কাঁবেরী 'নদ 

কৃষ্ণাগোদাবরী-পদ, 

ঈলোর। বৌদ্ধ-গহ্বর, 
সেতুবন্ধ রামেখবরঃ 

ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি, 

পর্বত শুঙ্গেতে পথি 
হেরিবে বিমানে চড়ি-ভ্রেতাঁয় যেমন 
সীতারামে ইন্দ্রথে সিন্ধু-দরশন ! 

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে 
ছুয়ারে পুম্পক রথ ছাড়িছে নি্বনে !__ 

আর কেন বঙ্গবাসী 
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী, 

বাঙ্গালীর যে ছুর্নাম 
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম, 

আর যেন স্ত্রৈথ ব'লে 
বাঙ্গালীরে নাহি বলে, 



৬৮ কবিতাবলী 

এবে পরিস্কার পথ 

যাও যথা মনোরথ, 
বোম্বাই কিন্বা কলিঙ্গ, 

সিলং, ছুর্জয়লি্, 
সিমিলা-পাহাড়-পাট, 

কাশ্মীর, মারহাট্রা-ঘাট, 
যেখানে করে গমন 

₹*ধিতে পার হে পণ 

পু্পকবিমাঁনে চ'ড়ে সেইখানে যাও-_ 
বাঙ্গালীর লঙ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও ! 
ভারত ভ্রমণে চলো! শীত্র কর সাজ্ 

দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাঁজ ! 

ধন্য রে বিমান ধন্য ! 

ধন্য হে ইংরাজ ধন্য !-- 
কলে জিনিয়াছ কাল, 

অঙ্গারে স্বালায়ে জ্বাল, 

বহ্ছিরে বেঁধেছে রথে, 
পবনের মনোরথে 

তুচ্ছ করি, কর খেলা 

কি নিশি মধ্যাহৃ-বেলা, 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৬৯ 

বেঁধেছ ভারত অঙ্গ 

লৌহ-জালে করি রঙ্গ, 
অস্ত্র অসাধ্য কাজ সাঁধিতেছ জগতে !-_ 

জড়ে প্রাণ দিতে পাঁর দেবের দর্পেতে, 

পাঁরো না কি বাচাইতে নিজ্জীব ভারতে ? 

বিশ্বেশ্বরের আরতি 
[ আকারাদি দীর্ঘ শ্বরবর্ণের প্রক্কতরূপস্তচ্চারণ শ্রবং অকা 

রান্ত পদের শেষ “অ+ উচ্চারণ করা আবশ্যক |] 

জয়দেবজয়দেব জয় গিরিজা-পতি 

শিব, গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য 

শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে।১ 

পিপি 

* কাণীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচ্ত্র চৌধুরী কোং কর্তৃক 
বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গাল! অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হই- 

য়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাঙ্গণেরা আরতি করিয়া 

থাকেন স্াহাদের মধ্যে একজনের সাহাযো এই অনুবাদ করি 

য়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শবগুলি ঠিক ঠিক আছে, 
তবে বাঙ্গালাভাঁষাঁয় পঠন ও ভাবগ্রহথণ হইতে পারে তজ্জন্য 

_ যেখানে যেরূপ পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি! 



বাবদ 
জয় দেব জয় দেব. কৈলাস-গিরি-শিখটে 
ক্পক্রম- বিপিন. শিবকলক্রম- 'বিপিনে; 
২ গ্রে মধুকর-পুঞঙ্জে কোকিল কুজয়ে 
দে _.. খেলয়ে হংসাবন'ললিত 
দিব. হংসাবন ললিত প্রসারি কলাঁপ কলাপী 
লতি, অত ।২ 1 সজয় দেব জয় দেব 

তব লিভ দেশে" নত আলএয় 
শিব, সি শর, বলিয়া! হর নিকটে 
গৌরী: এত, ইান্তা হেরি ভূষণ ভূষিত নিজ ঈশে 

হেরি ভূষিত নিজঈশে সেবে ব্রক্ম| আদি দেবতা 
শিক, চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব 

. নাঁচয়ে হ্রবনিতা : হৃদয়ে অতি স্খিতা | 

শিব, হৃদয়ে অতি হি কিন্নর করয়ে গীতি 
 সপতস্বর সহিত বির ১ সটা নাদয়ে দস 

ৃ বিবিভাাতব করেও বারিতি ুদ্রিত টা বিজ 

ৃ হইতেছে, কিন্ত যুক্ত প্রসন্নচন্তর চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত 

সংকলনের ন্যায় রা পরিশুদ্ধ নহে। এই সংকলন কার্ধে 

ূ শাভাবাজারেরত রাজ! রাহাকাত্ত দেব বাহাদুরের 
রলোকতাণ্ড অবৃডলাল মিজ মহোদয় যথেষ্ট 








